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pAg. 6

Peste 6.000 de sătmăreni nu
și-au ridicat cardul de sănătate

pAg. 5

IoAn MIrCeA pAşCu

un sătmărean, vicepreședinte 
al parlamentului european

O nouă primire dulce pentru
Mani Gyenes

pAg. 3

pAg. 4

Mircea Govor aduce „Politica 
sătmăreană” la Nord Vest TV

“Politica sătmăreană”, aşa se
numeşte emisiunea difuzată în exclu-
sivitate pe nord vest tv.  mircea
govor, unul dintre cei mai experi-
mentaţi oameni politici ai judeţului
Satu mare,  moderează o emisiune, în
care dezbate diverse teme politice de
actualitate. Emisiunea este difuzată
marţi, miercuri, joi în direct, între
orele 19.00-20.00, iar în reluare luni,
miercuri, joi şi vineri începând cu ora
12.00. Emisiunea “Best of ”, de pe
parcursul săptămânii, este difuzată
duminica de la ora 19.00.

Aviz PAciEnților cU ProgrAmări PEntrU lUni

La Policlinică se lucrează
și în minivacanța Micii Uniri

Avand in vedere ca ziua
de 23 ianuarie a fost declarata zi
nelucratoare, pentru a nu crea
probleme pacientilor care sunt
programati pentru diverse consul-
tatii si investigatii, conducerea
SJU Satu mare a decis sa nu intre-
rupa  activitatea din cadrul Am-
bulatoriului (Policlinica nr.1) in
ziua mai sus mentionata.

Astfel toti pacientii care
au programare la diversele cabi-
nete de specialitate din cadrul
Ambulatoriului integrat se vor
putea prezenta la consultatii con-
form planificarii.

Exceptie, cabinetul de
BFt unde programul se va derula

doar in cursul diminetii.Asadar
activitatea Policlinicii nu e afec-
tata de minivacanta oferita buge-
tarilor in perioada 23-24 ianuarie
iar pacientii se pot prezenta con-
form programarilor la cabinete.

EvEnimEnt
„America 45.

Trump la Casa
Albă” 



2/ Vineri, 20 ianuarie 2017opiniiGazeta de Nord-Vest

112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul  judeţean
715695 - Spitalul  municipal
712795 - Agenţia TAROM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor

0261-721.051, 0734-221.096 -
Apaserv
021/9672 - Programări RAR
929 - Electrica
0265.200.928 - E.ON Gaz
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0361. 407733 - Nord-Vest TV
715945 - Radio Transilvania
0361 - 400100 - Radio 1
0745-049715 - Taxi marfă
0261-711002 - Agenţia de Voiaj
0742-708708 - Poszet - intervenţii
cazane
0261711585, 0361805645 -  
Termogaz - verificări revizii 
instalaţii gaz 
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0744.507.026, 0733.507.026 -
Tractări auto NON STOP

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

calendar religios

cliNicA
sfâNtUl ANtoN

Luni - Vineri 
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
NON-STOP

Azi este

Vineri, 20 ianuarie 2017
ziua 20 a anului

„Există o categorie specială de
surzi: aceia care nu vor să audă
decât ce spun ei.” 

(Tudor Mușatescu)

Soarele răsare la 8 şi 8 minute,
apune la 17 şi 10 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox  - † Sf. Cuv. Eftimie cel
Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rin; Sf.
Mc. Vas şi Eusebiu (Dezlegare la
ulei şi vin)
Romano – catolic - Ss. Fabian,
pp. m. ; Sebastian, m. 
Greco – catolic - Sf. Eftimie cel
Mare.

1527 - Începe prima domnie a
lui Petru Rareș în Moldova.

OPINIE DE GAZETAR

VOICU D. RUSU

De la cei ce se
îndeletnicesc cu separarea
grâului de neghină prin
comentarii ce se doresc
principiale, am aflat că un
scandal care implică bani publici
a izbucnit cu o săptămână
înainte de aniversarea zilei de
naştere a lui Mihai Eminescu –
15 ianuarie-, decretată din 2010
drept Ziua Culturii Naţionale. 

Concret echipa
Ministerului Culturii a postat
pe site-ul instituţiei decizia
organizării unui concurs pentru
proiecte dedicate Zilei Culturii
Naţionale, căreia i se alocase, pe
bază de dosare, suma de 200.000
lei. A urmat un lung prilej de
vorbe echivalente cu un jenant şi

inutil bla-bla. Pe parcursul
căruia au fost formulate câte
acuze, atâtea justificări, care
însă nu au soluţionat fondul
problemei într-un sens sau în
celălalt. 

S-a spus că nu au
existat niciun fel de criterii
pentru selecţia acestor dosare,
niciun fel de norme
procedurale, iar anunţul a fost
făcut doar de formă. S-a
replicat că reprezentanţii
Ministerului Culturii şi
Identităţii Naţionale au luat
decizia anunţării concursului
menţionat abia atunci când au
constatat că fosta echipă
ministerială condusă de Corina
Şuteu a ignorat în totalitate

Ziua Culturii Naţionale din
acest an. Dar, în linii generale,
disputa dintre foştii şi actualii
lideri ai ministerului de resort
rămâne irelevantă într-un
context al orgoliilor
contraproductive. 

Întreaga suflare
românească a sărbătorit şi de
această dată cu vibrante
sentimente patriotice şi de
mândrie naţională aniversarea
operei genialului nostru
voievod al poeziei, Mihai
Eminescu. 

Nodul în papură s-a
găsit, însă, în grădina Uniunii
Scriitorilor. Nicolae
Manolescu a fost făcut praf
chiar în 15 ianuarie.   

Nod în papură 

recoManDărI  norD VeSt tV 

Televiziunea care te respectă!

ORA ADEVĂRULUI
Urmărește-ne și astăzi, de la ora
18:00, şi fii parte din viața
Sătmarului. O emisiune în care şi
tu poți participa alături de
invitații noștri la dezbaterea celor
mai importante subiecte ale zilei.
Realizator: Victor Constanti-
novici.

INCURSIUNE ÎN COTIDIAN
Georgeta Govor şi noile ei
creaţii muzicale...

În ediţia specială a emisiunii
INCURSIUNE ÎN COTID-
IAN veţi putea  asculta câteva
creaţii muzicale, din dome-
niul muzicii folk, care fac
parte din viitorul album muz-
ical semnat de Georgeta
Govor. Alături de Georgeta se
va afla în studio şi ing.ec.
Claudiu Govor, unul dintre
marii iubitori de poezie şi
muzică folk din Sătmar. Realiza-
tor: Dumitru Ţimerman.

www.gazetanord-vest.ro
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E-MAIL: redactie@gazetanord-vest.ro
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abonamente se pot face prin Poştă şi
firma “SC TradeHolding SRL”  (Satu
Mare, str. Mihai Viteazu nr. 32 - în
curte -  tel. 0261-711731).
Editat de SC Nord Vest TV Advertising SRL

tehnoreDactare: Cristian Blăjean,
Cătălin Secuianu
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Publicitate şi anunţuri Satu Mare, 
str. Retezatului nr. 30 - tel./fax 0261/712240

Tipărit la SC Garamond
Tipografie SRL

Manager
Mircea Govor

URDA ŞI ASOCIAŢII IPURL cu
sediul în Satu Mare, str. George
Călinescu nr.66, înregistrată la
UNPIR sub nr. RFO II – 0861, CIF
36267450, în calitate de lichidator
judiciar, anunță scoaterea la licitație
a următoarelor bunuri ale debito-

rilor de mai jos. Licitațiile se vor ține la sediul URDA ŞI ASOCIAŢII
IPURL.

1) SC ADIMPEX SRL, CUI 671405
a) Stropitoare cu motor Astran – 377,34 lei
b) Motocultor Pubert - Quatro Senior – 1.584,33 lei
c) Stoc de marfă – 8.141,26 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni si miercuri, la ora 13.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

2) SC YANG GUAN SRL, CUI 22211378
a)Autoutilitară Volkswagen Crafter ( VAN   ) af. 2007– 25.080 lei 
b) Set mobilier birou – 930 lei 
c) Stoc de marfă ,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,scule,articole elec-
trice,jucării,etc. – 507.500 lei. Se vând în bloc sau individual. 

În fiecare zi lucrătoare de joi, la ora 13.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 
Prețurile de vânzare anunțate nu conțin TVA, urmând ca în funcție de
prevederile Codului Fiscal să se adauge TVA la prețul de vânzare, pentru
fiecare caz în parte, dacă va fi cazul.Informații suplimentare– tel.
0786199011. 
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Motociclistul Emanuel
Gyenes a fost primit
joi de colegii de la

firma Autonet din Satu Mare
cu aplauze și tort, fiind felici-
tat pentru că a reușit și în acest
an să încheie cu bine Raliul
Dakar.

Sportivul a fost
așteptat de conducerea
societății, care l-a felicitat, după
care Emanuel Gyenes a primit
un tort, pe care l-a împărțit cu
colegii de muncă. 

"Deși anul acesta nu a
fost totul chiar așa cum mi-am
propus, acum am venit doar cu
o medalie de 'finisher'. Dacă mă
înscriam și anul acesta la clasa
maraton, câștigam acea clasă,
dar am decis să merg la clasa
super producție să pot să
îmbunătățesc motocicleta și să
încerc să fac o clasare mai bună
în clasamentul general, ceea ce
probabil că aș fi reușit dacă nu
aș fi făcut acea greșeală în ziua
când am trecut din Argentina
în Bolivia, dar și așa sunt
mulțumit de rezultat. A doua
săptămână a fost un concurs de
recuperare pentru mine în
clasament. După ce am primit
acea oră de penalizare am fost
retrogradat până pe poziția 29
și sincer am crezut că nu o să
mai am posibilitatea să intru în
top 20. Am tras foarte tare,
chiar au fost și momente când
am și riscat și am reușit să ajung
până pe poziția 17", a spus
Emanuel Gyenes.

Mani le-a mărturisit
colegilor că această ediție nu a

fost tocmai cea mai bună,
fiindcă două probe au fost anu-
late și a fost mult noroi, în
condițiile în care Dakarul se
dorește a fi o competiție de
deșert.

"Nu a fost cel mai bun
Dakar în privința organizării.
Organizatorii au vrut să ne
ducă neapărat în La Paz, capi-
tala Boliviei, dar cum a fost
foarte multă ploaie, drumul
până în La Paz și înapoi,
aproape 2.000 de km, am fost
nevoiți să îl facem pe asfalt, și
asta multora dintre motocicliști
nu le-a plăcut. Cei din mașini
nu cred că simt acea schimbare
de vreme și acel frig. Ei nu au
probleme, dar noi pe
motocicletă, să mergi în ploaie,

la 3 grade, sute de km, nu este
chiar plăcut, fiind la înălțime
mare, la 3.000 — 4.000 m,
unde este foarte frig. Când am
ajuns înapoi în Argentina, de
pe o zi pe alta am ajuns la 43 de
grade. Acolo deja și motocicleta
s-a comportat mai bine", a mai
spus Gyenes.

Mani a avut parte şi de
momente mai puţin pliante în
America de Sud. A avut o zi în
care în doar 30 km a picat de
două ori de pe motocicletă. O
dată chiar în cap. “ Mi-am dat
seama că nu e ziua mea şi nu am
mai forţat.” a povestit Gyenes .

Interesant e că dacă nu
ar fi avut acea penalizare ,
sătmăreanul ar fi terminat pe
locul 15. Oricum, Mani a

demonstrat încă o dată că
rămâne unul dintre cei mai
valoroşi piloţi privaţi din lume.

Cât despre sezonul
2017, urmează competiţiile
tradiţionale, Red Bull Romani-
acs, Six Days din Franţa, Cam-
pionatele de enduro şi
endurocross din Ungaria şi
poate etape din Campionatul
Mondial de Rally Raid.

Cât despre Dakar
2018….cu siguranţă dacă va fi
sănătos, Mani va fi la start.

Pilotul român
Emanuel Gyenes (kTM) s-a
clasat pe locul 17 în secțiunea
moto a Raliului Dakar, ediția
2017, el terminând la 03 h 48
min 36 sec de învingător, cu o
penalizare de o oră. Detalii de-
spre participarea lui Mani
Gyenes la Dakar 2017, luni
seara de la ora 20,45 în cadrul
emisiunii Săptămâna sportivă
de la Nord  Vest TV.

FLORIN MUREşAN

DAkAR 2017

O nouă primire dulce pentru Mani Gyenes
8Revenit acasă de la Dakar, riderul sătmărean a fost aşteptat cu aplauze şi tort de colegii de la Autonet

La  cabinet Dr. Coica  va consulta 

Dr.Langhaus Eugen 
Medic Pediatru

Luni-Marţi-Vineri   între orele:  9:00-12:00
Miercuri-Joi  între orele: 15:00-18:00
______________________________________
La cabinet Dr.Coica va consulta în fiecare  Marţi  si
Joi de la ora 15:30

Dr. Bontya Adriana
Medic Specialist Radiolog 

Programări la telefon: 0742.20.09.92
______________________________________
La cabinet  Dr. Coica va consulta 

Psiholog  Logoped REBIC RALUCA
Programari : tel.0745.85.93.77
______________________________________
La  cabinet Dr. Coica în fiecare zi de Marti  de la
ora 16:00-18:00, va consulta

Dr. Aniţaș Răzvan 
Medic Specialist Ortopedie Traumatologie 

                                                                                             
Consultaţie   -50 Ron (Patologie articulara in spe-
cial genunchi, sold, umar)                                              
Pansamente  -20 Ron                                                      
Infiltratii      -30 Ron
Programări la tel: 0261/766.390, 0261/779.999
______________________________________
La  cabinet Dr. Coica în fiecare zi de Marti,  de la
ora 15:00, va consulta

Dr. Feciche Daniela 
Medic Specialist Neurologie

Programări telefon:  0745526346
______________________________________
CAREI, Mihai Viteazu 1, str. Regele Ferdinand nr.
15/1 
La  cabinet Dr. Coica în loc. CAREI, de la ora
11:00, va consulta

Dr.  Micu Bogdan Vasile
Medic Primar Chirurgie Generală

Programări telefon:0731.349.300
______________________________________
CAREI, Mihai Viteazu 1, str. Regele Ferdinand nr.
15/1 
La  cabinet Dr. Coica în loc. CAREI, de la ora
11:00, va consulta

Dr.  Rad Marcel Alexandru
Medic Specialist Urologie

Programări telefon:0731.349.300
______________________________________
La  cabinet Dr. Coica , de la  ora  11:00  , va con-
sulta

Dr.  Micu Bogdan Vasile
Medic Primar Chirurgie Generală

Programări telefon: 0261/766390
______________________________________
CAREI, Mihai Viteazu 1, str. Regele Ferdinand nr.
15/1 
La  cabinet Dr. Coica în loc. CAREI, de la ora
14:00, va consulta

Dr.  RUSU CRISTIAN

Medic Primar Urologie
Programări telefon: 0731.349.300
______________________________________
CAREI, Mihai Viteazu 1, str. Regele Ferdinand nr.
15/1 
La  cabinet Dr. Coica în loc. CAREI, de la ora
11:00, va consulta

DR. KISS MAGDALENA
Medic Specialist Endocrinologie

Programări la tel: 0731.349.300  sau 0261/863333
______________________________________
În fiecare zi de  Marti şi Joi  între  orele 13:00 şi
18:00, la Cabinet Dr. Coica bl.CU.6. ap. 2 va con-
sulta

Dr. STANCU LAPUSTE RAMONA

Medic Specialist Endocrinologie
Programări la tel: 0743.041.775 sau 0261/766390
______________________________________
La  cabinet Dr. Coica în loc. CAREI     va consulta:

Dr.  Puşcaş Cristian
Medic Specialist Psihiatrie Pediatrica 

şi Psihoterapeut
Programări telefon:  0740.011.578
______________________________________
În fiecare zi de  Luni, Miercuri si Vineri între  orele
15:00 şi 18:00, la Cabinet Dr. Coica va consulta:

Dr.  MESAROS LACRAMIOARA
Medic Specialist ORL

Programări la tel: 0722.231.241 sau 0261/766390
______________________________________
La  cabinet Dr.Coica în fiecare zi de luni si miercuri
de la ora 15:00  va consulta:

Dr. REVESZ ANDREA
Medic Specialist Neurologie

Programări la tel: 0261/766390
______________________________________
În fiecare zi de  Marti şi Joi  între  orele 16:00 şi
20:00, la Cabinet Dr. Coica  va consulta:

Dr. BORHIDI  VLAD
Medic Specialist Gastroenterologie

Programari la tel: 0261/766390
______________________________________
În fiecare zi de  Marti şi Joi  între  orele 09:00 şi
13:00, la Cabinet Dr. Coica  va consulta:

Dr.  ŞTER SEVER
Medic Specialist Oftalmologie

Programari la tel: 0261/766390
______________________________________
La cabinet  Dr. Coica  bl. CU 18/1 va consulta :

Dr. ARACS LOREDANA 
Medic Specialist  Oncologie

Programari : tel. 0771630015
______________________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Un sătmărean, vicepreședinte 
al Parlamentului European
8Europarlamentarul Ioan Mircea Paşcu  a fost ales pentru a doua oară în această
onorabilă funcție

Europarlamentarul român
Ioan Mircea Pașcu, născut la
Satu Mare, a fost ales din

nou vicepreședinte al Parlamentu-
lui European. Acesta a fost ales
pentru a doua oară să ocupe
această funcție. 

Mesaje de susținere
de la Satu Mare

Alegerile în Parlamentul
European au avut loc în cursul zilei
de miercuri. Europarlamentarul săt-
mărean a obținut 517 voturi și va
ocupa pentru a doua oară acest man-
dat. ”A fost o zi destul de lungă, cu
negocieri între grupurile politice,
unele mai pe față, altele mai puțin pe
față. Am primit sprijinul tuturor
delegaților români indiferent de cu-
loarea politică, ceea ce este de bun
augur. Au mai fost și alții care și-au
anunțat sprijinul și iată că România
are o poziție extrem de importantă
în Parlamentul European”, a declarat
Ioan Mircea Pașcu pentru Antena3.

La scurt timp după ce s-a
aflat faptul că Ioan Mircea Pașcu va
ocupa această onorantă funcție, mi-
nistrul Apărării, Gabriel Leș, a postat
pe contul său de Facebook un mesaj
de felicitare: ”Salut reconfirmarea
domnului Ioan Mircea Paşcu ca vice-
preşedinte al Parlamentului Euro-
pean, un om de valoare şi iubitor al
Armatei României. Mult succes !”.

De asemenea, și
președintele PSD Satu Mare, Aure-
lia Fedorca, a postat un mesaj asemă-
nător: ”Îl felicit pe colegul și
prietenul nostru Ioan Mircea Pașcu

pentru realegerea sa în funcția de
vicepreședinte al Parlamentului Eu-
ropean. Este o mare performanță și
o mare onoare pentru noi!”.

Cine este 
Ioan Mircea Pașcu

Ioan Mircea Pașcu s-a năs-
cut la 17 februarie 1949, în munici-
piul Satu Mare, județul Satu Mare.
Este absolvent al Facultății de
Comerț, secția Comerț Exterior,
Academia de Studii Economice
București (1971) și doctor în Științe
politice, Institutul de Științe Poli-
tice și Studiere a Problemei
naționale (1980).

A fost membru FSn
(1989-1992), apoi al PDSR din
1996, vicepreședinte din 17 ianua-
rie 1997, funcție pe care a deținut-
o și de la 16 iunie 2001, momentul
formării PSD în urma f fuziunii
PDSR cu PSDR, și până în 2006.

A fost consilier
prezidențial, directorul Direcției
de politică externă din cadrul De-
partamentului de analiză politică
al Președinției României (1 iul.
1990-30 sept. 1992), secretar de
stat pentru politica de apărare și
relații internaționale în cadrul
Ministerului Apărării naționale
(1993-1996). De asemenea, a fost
ministru al Apărării naționale în

perioada 28 decembrie 2000 —
28 decembrie 2004. Din 2005
până în decembrie 2006, a fost
observator în Parlamentul Euro-
pean, în cadrul Grupului
Socialiștilor Europeni. De la 1 ia-
nuarie 2007 membru cu drepturi
depline în PE. Din 14 iulie 2009
este membru al Grupului
Alianței Progresiste a Socialiștilor
și Democraților din Parlamentul
European. Este vicepreședinte al
Delegației pentru relațiile cu
Adunarea Parlamentară a nAtO
și al Comisiei pentru afaceri ex-
terne. În 2014 a fost reales pentru
un nou mandat în Parlamentul
European.

CRISTIAN STAN

REALES. Europarlamentarul sătmărean va ocupa pentru a doua oară acest post

Sediul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean (IPJ) Satu Mare a
găzduit ieri ceremonialul depunerii
jurământului de credință de către
cei 48 de agenți de poliție angajați
din sursă externă, repartizați IPJ
Satu Mare.

Poliţiştii au fost încadraţi
ca urmare a promovării examenului
organizat în  cursul lunii noiembrie
2016, pentru ocuparea funcţiilor
din sursă externă la Inspectoratul
de Poliţie Judeţean Satu Mare.

Ceremonialul a început
cu intonarea imnului de stat al
României, după care în prezenţa
conducerii manageriale a Poliţiei
sătmărene și a reprezentanților
organizațiilor sindicale și profe-
sionale, agenţii  de poliţie au jurat
să respecte Constituţia, drepturile
şi libertăţile fundamentale ale omu-
lui, să aplice în mod corect şi fără
părtinire legile ţării, să
îndeplinească cu răspundere şi
bună credinţă îndatoririle ce le
revin potrivit funcţiei şi să păstreze
secretul profesional.

Evenimentul a continuat
cu citirea mesajului inspectorului
general al Poliţiei Române, de către
domnul comisar șef de poliție
Haniș Alin,  împuternicit şef al In-
spectoratului de Poliţie Judeţean
Satu Mare:

„Astăzi este o zi
importantă pentru dumneavoastră,
ziua depunerii Jurământului de
Credință, primul pas spre asumarea
de responsabilități, în numele
societăţii, pentru a-i apăra valorile
materiale şi spirituale. De astăzi,
sunteți parte a unei instituţii funda-
mentale a statului român,
respectată şi apreciată de către
cetăţeni şi, de aceea, toți avem
multe așteptări de la
dumneavoastră, pornind de la ati-
tudine, comportament şi mod de
acţiune. Vă asigur că, în Poliția
Română, veți găsi oameni
profesioniști alături de care să
formaţi o adevărată echipă, de la
care veți avea ce învăța și de la care
veți afla în fiecare zi că doar prin in-
tegritate, fermitate şi promptitu-

dine, veţi câştiga respectul
comunităţii. nu va fi uşor, nu va fi
lipsit de riscuri, însă, dacă v-aţi ales
cu convingere această profesie, sunt
sigur că vă veți ridica la cerințele
noilor locuri de muncă, astfel încât
Poliţia Română să continue să fie
un partener de încredere.  În această
zi atât de importantă, vă urez succes
în cariera pe care ați ales-o și vă fe-
licit cu ocazia depunerii
Jurământului de Credință!”.

De asemenea,  domnul
comisar șef de poliție Haniș Alin
le-a urat, în numele său personal,
multă putere de muncă şi cât mai

multe satisfacţii în profesia pe care
şi-au ales-o. Cei  48 de agenți de
poliție   și-au început activitatea la
data de 16 ianuarie a.c., iar în-
cepând cu 06 februarie a.c. vor lua
parte la un curs intensiv de
pregătire teoretică și practică,  cu o
durată de 3 luni, la unităţile de
învăţământ ale Ministerului Afac-
erilor Interne. 

După absolvirea acestui
curs, tinerii agenți se vor alătura
polițiștilor mai experimentați la
structurile unde au fost repartizați,
sub îndrumarea cărora vor desfășura
activități.

EVEnIMEnt

48 de agenţi noi de poliţie în Sătmar
8Polițiștii sătmăreni nou încadrați au depus ieri jurământul la sediul IPJ

Hoţii de la poştă,
identificaţi

Poliţiştii Biroului de
Investigații Criminale Satu
Mare, ca urmare a activităţilor
de documentare şi investigare
efectuate,  au reușit identificarea
unui minor de 14 ani și a  unei
femei de 46 ani din municipiu,
bănuiți de comiterea unui furt,
comis în data de 28.12.2016  în
incinta unei  poște din Satu
Mare. 

Cercetările efectuate
de poliţişti au stabilit că cei doi,
profitând  de neatenția unui
bărbat de 52 ani din Lazuri, care
se pregătea să efectueze niște
operațiuni la ghișeul  unui ofi-
ciu poştal din Satu Mare, i-au
sustras suma de 2500 de lei.
Prejudiciul  a fost recuperat în
proporție de 40%. 

În baza probatoriului
administrat, poliţiştii au în-
tocmit dosar penal sub aspectul
comiterii infracţiunii de furt şi
continuă cercetările pentru sta-
bilirea întregii activităţi
infracţionale a celor doi.

Acțiune pe linie
silvică

În cadrul unei acţiuni
derulate de poliţiştii Postului de
Poliție Comunal Bogdand, pen-
tru protejarea fondului forestier
şi depistarea persoanelor fizice
şi juridice care nu respectă
reglementările în vigoare în
domeniul silvic, aceştia au iden-
tificat în data de  18.01.2017,
pe raza localității Racova, un
bărbat de 48 ani din Supuru de
Jos, care transporta cantitatea de
3,678 metri cubi material lem-
nos de esență gorun, având
avizele de însoțire primare cu
valabilitate  expirată. Cel în
cauză a fost sancționat conform
Legii 171/2010 cu amendă în
valoare de 2.000 lei, iar  materi-
alul lemnos a fost ridicat în ved-
erea stabilirii legalității
transportului.   

Pieton accidentat…
uşor

În data de 19.01.2017,
în jurul orei 07:35, polițiștii din
cadrul Biroului Rutier Satu Mare
au fost solicitați să intervină la un
eveniment rutier produs pe raza
municipiului Satu Mare,  soldat
cu rănirea ușoară a unui pieton.
Din cercetările la fața locului,
polițiștii au stabilit faptul că un
sătmărean de 39 ani, conducând
un autoturism, la intersecția
străzilor Avram Iancu și Crișan,
a accidentat ușor o tânără de 18
ani din Satu Mare, care în cali-
tate de pieton, s-a angajat în tra-
versarea regulamentară a străzii
pe trecerea pentru pietoni.

Victima a fost
transportată la spital pentru
acordarea de îngrijiri medicale.
Conducătorul  auto a fost testat
cu aparatul etilotest, rezultatul
fiind negativ;  totodată s-au
recoltat probe biologice de sânge
în vederea stabilirii eventualei al-
coolemii.

În cauză s-a întocmit
dosar penal și se efectuează
cercetări sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de vătămare
corporală din culpă.
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Peste 6.000 de sătmăreni nu și-au
ridicat cardul de sănătate
8Casa de asigurări de Sănătate îi aşteaptă pe „uituci” să se prezinte la sediul instituției

Sătmarul, 
în arhivele CIA

Informații cu privire la
inundațiile din primăvara şi
vara anului 1970, care au afec-
tat mai multe județe din româ-
nia, printre care și Satu Mare,
apar în documentele dese-
cretizate ale CIa. aceste deza-
stre sunt incluse astăzi în
categoria celor mai grave
calamităţi naturale care au lovit
românia în secolul XX.
Potrivit documentelor, ploile şi
topirea bruscă a zăpezilor din
munţi au provocat revărsarea
apelor râurilor Someş, Mureş,
Olt, Siret cu afluenţii lor. Ca
urmare, viiturile au afectat 12
judeţe, inundând 1.500
localităţi, 721.000 hectare de
teren agricol, 85.000 de case
din care 62.387 au fost dis-
truse, provocând 1.760 morţi şi
200.000 sinistraţi. Cele mai
mari pagube s-au produs în
Satu Mare. În urma prăpădului
din luna mai 1970, au fost dis-
truse peste 2.200 de case, iar
alte 2.600 de locuinţe au fost
afectate parţial. În ceea ce
priveşte victimele omeneşti,
din statistici reiese că în urma
inundaţiilor au murit 56 de
persoane în județul Satu Mare.

Recensământul
păsărilor de pe
Someş

În data de 17 ianuarie,
specialiști din cadrul aPM Satu
Mare, SOr-sucursala Satu
Mare și 25 membri ai Corpului
Voluntarilor ecologi de la
Școala Gimnazială din Valea
Vinului au efectuat observații
pe râul Someș, din zona
localității. Ca urmare a gerului
din ultimele săptămâni,
suprafața apei râului Someș a
fost complet acoperită cu un
„pod de gheață”, astfel că s-a în-
registrat un număr mic de
păsări. este vorba despre: rața
mare (15 exemplare),pițigoi al-
bastru (4), șorecar încălțat (1),
coțofană (2).

tot la aceeași dată s-au
efectuat observații și în zona
localității Pomi, unde, în
aceleași condiții de acoperire a
suprafeței apei 100% cu „pod
de gheață”, s-au înregistrat
următoarele specii de păsări:
presură galbenă (1), pițigoi
mare (1), coțofană (3), cioară
de semănătură (4), mierlă
neagră (1).

În data de 18 ianuarie
s-au efectuat observații pe râul
Someș, aval de Podul tehno-
logic, pe o distanță de circa 3
km. Suprafața apei era acoperită
circa 80% cu „pod de gheață”. S-
au înregistrat următoarele
specii de păsări: rață mare
(350), cormoran mare (5),
lebădă de iarnă (2), ferestraș
mare (2), erete vânăt (1), fazan
(6), cioară de semănătură (20),
ciocănitoare mare (2), cioară
grivă (3), pițigoi mare (6).

Se constată că datorită
înghețării apei din bălți,
heleștee și de pe majoritatea
râurilor păsările de apă se
concentrează pe râul Someș, în
porțiunile în care suprafața apei
nu este complet acoperită de
gheață.

Conform Casei de Asigu-
rări de Sănătate, peste
6.000 de carduri de sănă-

tate neridicate se află la Casa de
Asigurări de Sănătate din județul
Satu Mare. Cu toate că prezenta-
rea cardului de sănătate la solic-
itarea de către asiguraţi a
serviciilor medicale  este obliga-
torie, din diverse motive, mii de
carduri sunt totuși fără posesor.

reprezentanții instituției
s-au confruntat și anul trecut cu
această problemă, motiv pentru
care și la începutul acestui an fac
apel către titularii cardurilor pen-
tru a veni și a le ridica de la sediul
instituției. 

”Și în anul 2017 la sediul
Casei de asigurări de Sănătate sunt
în jur de 6.500 de carduri de sănă-
tate, carduri naționale. acest lucru
se datorează, în mare parte, faptu-
lui că o parte dintre carduri sunt ti-
părite pentru persoane care în
intervalul 2014-2016, din păcate,
au decedat, ar fi  și din cauza fap-
tului că multe dintre persoane sunt
pe un segment de vârstă tânăr, care
sunt sănătoși și nu au avut nevoie
de card. Noi am făcut repetate ape-
luri de a se prezenta persoanele
care până la această dată nu au pri-
mit cardul. Din păcate vin per-
soane pentru care nu s-au emis
carduri și vin destul de des la
instituția Casei de asigurări de Să-
nătate, chiar dacă aceste persoane

pentru care nu s-au emis carduri au
dreptul să se prezinte la medic fără
card”, a declarat Georgeta Pop, di-
rector CaS Satu Mare. 

Pentru asiguraţii care nu
au primit cardul de sănătate, furni-
zorii de servicii medicale vor veri-
fica în sistem calitatea de asigurat
a pacientului pentru a-i oferi servi-
ciul necesar, aceste servicii urmând

a fi evidenţiate separat. 
”Interesul este al

asiguraților, de a intra în posesia
cardului, la noi cardurile pot să ră-
mână de acum încolo ca și o acti-
vitate permanentă. atâta timp cât
se tipăresc continuu carduri, atâta
timp cât acestea sunt distribuite de
Poșta română, atâta timp cât asi-
guratul nu este găsit de agentul

poștal în momentul în care îi duce
cardul acasă, tot timpul vor fi car-
duri la sediul Casei de asigurări de
Sănătate. Interesul asiguratului
este să vină să își ridice cardul
atunci când are nevoie, altfel nu
poate să acceseze serviciile medi-
cale de care are nevoie la un mo-
ment dat”, spune directorul CaS
Satu Mare.

NeCeSar. Utilizarea cardului de sănătate este obligatorie pentru solicitarea serviciilor medicale în
reţeaua de stat

IOANA SIMION

elevii și profesorii
Colegiului Naţional „Mihai emi-
nescu” din Satu Mare organizează
vineri, 20 ianuarie, începând cu ora
10.15, o suită de manifestări dedicate
împlinirii a 165 de ani de la nașterea
celui care a fost preotul și profesorul
dr. Vasile Lucaciu, personalitate a
Sătmarului.

Manifestările se vor derula
potrivit următorului program:
Ora 10.15-10.30

Depunere de jerbe de flori
la statuia dr. Vasile Lucaciu din cen-
trul orașului Satu Mare (Piaţa
Libertăţii, Statuia dr. Vasile Lucaciu
din Parcul din Centrul Vechi al
orașului);
De la ora 10.50:

te Deum în memoria dr.
Vasile Lucaciu, oficiat de
reprezentanți ai Protopopiatului
român unit cu roma Greco-
Catolic din Satu Mare (Locul:
Colegiul „Mihai eminescu”, corpul
a, etajul al II-lea, lângă bustul dr.
Vasile Lucaciu).

agenția Județeană pen-
tru Ocuparea Forței de Muncă a
fost informată de disponibiliza-
rea colectivă a aproximativ 100
de persoane. toate persoanele
anunțate ca fiind disponibilizate
sunt din domeniul construcțiilor,
urmând ca acestea să primească
sprijinul necesar din partea
agenției Județene pentru Ocu-
parea Forței de Muncă. 

Conform legii în vi-
goare, persoanele disponibilizate
vor beneficia de serviciile de pre-
concediere acordate de către
agenția Județeană pentru Ocu-
parea Forței de Muncă. 

”La nivelul județului
Satu Mare, în ultima perioadă,
am fost informați privind dispo-
nibilizările colective pentru un
număr de 101 persoane. aceste
persoane sunt anunțate ca și dis-
ponibilizări în domeniul
construcțiilor. Conform Codu-
lui Muncii, Legea 53/art. 68,
prin concediere colectivă se
înțelege că într-o perioadă de 30
de zile calendaristice agentul
economic trebuie să înștiințeze
dacă disponibilizează cel puțin
10 salariați, dacă acel angajator
are între 20 și 100 de salariați, cel

puțin 10% din salariați dacă acel
angajator are cel puțin 100 de
angajați, și cel puțin 30 de
salariați dacă acel angajator are
încadrați cel puțin 300 de
angajați”, a declarat Simona
Derșidan, director aJOFM Satu
Mare. 

În această perioadă, per-
soanele disponibilizate primesc
sprijin din partea agenției în le-

gătură cu plasarea pe locurile de
muncă vacante la nivelul
județului Satu Mare, reorientarea
profesională în cadrul unității
sau prezentarea cursurilor de for-
mare profesională care urmează
să se organizeze prin intermediul
agenției Județene pentru Ocu-
parea Forței de Muncă, pentru a-
și găsi un loc de muncă mai ușor.

Ioana Simion

Manifestări 
dedicate memoriei
lui Vasile Lucaciu 

Satu Mare

Zeci de disponibilizări colective la început de an 
8Concedierea colectivă presupune o procedură foarte strictă și o suită de termene
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„America 45. Trump la Casa Albă” 
8Vom avea azi o serie de ediţii speciale la TVR 1

Ceremonia de învestitură a
celui de-al 45-lea
preşedinte american,

comentată de analişti şi politi-
cieni, se vede în direct la TVR 1,
pe 20 ianuarie, la „Perfect Im-
perfect”, de la ora 18.00 şi într-o
„Ediţie specială” a Ştirilor TVR,
de la ora 21.00.

Pe 20 ianuarie, când
preşedintele ales Donald Trump
devine oficial preşedintele
Statelor Unite ale Americii, în
cadrul unei ceremonii de gală,
telespectatorii TVR 1 trăiesc mo-
mentele în care se scrie istorie
pentru America şi pentru întreaga
lume. „America 45. Trump la
Casa Albă” este titlul ce reuneşte
o ediţie Perfect Imperfect, cu
Emma Zeicescu, ce va putea fi
urmărită în direct de la ora 18.00,
şi o Ediţie specială a Ştirilor TVR,
moderată de Claudiu Lucaci de la
ora 21.00 şi preluată şi de TVR
Moldova şi TVR Internaţional.
Telejurnalul TVR 1 de la ora
20.00 şi Ora de ştiri (23.00) trans-
mit, de asemenea, imagini de la
eveniment.

Mai devreme decât de
obicei, la ora 18.00, intrăm în at-
mosfera de peste Ocean alături de
Emma Zeicescu şi invitaţii săi la
Perfect Imperfect, într-o ediţie
dedicată evenimentului politic al
anului. Cum va arăta lumea în era
Trump? Va fi el, ca preşedinte, la
fel de categoric în luarea deciziilor
precum anunţa în campania
electorală sau noul statut îi va im-
pune echilibru în discurs şi
acţiuni? Sunt întrebări la care vor
încerca un răspuns Dumitru
Borţun, expert în comunicare
politică, Dan Dungaciu, analist
politică externă, Iulian Fota, fost
consilier prezidenţial pe probleme
de politică externă, respectiv
Ştefan Popescu, istoric.

Emisiunea va cuprinde
transmisiuni live cu cele mai im-
portante momente ale ceremoniei
de învestire a celui de-al 45-lea
preşedinte al SUA – preluarea
mandatului de la fostul
preşedinte, Barack Obama, re-
spectiv depunerea jurământului,

pe treptele celebrului Capitoliu
din Washington (la ora 18.25, ora
României). „Vom schiţa, de
asemenea, un portret al lui Don-
ald Trump, pornind de la
declaraţiile sale controversate din
campania electorală şi gafele viral-
izate de media din toată lumea. Şi
desigur, Melanie Trump, fru-
moasa slovenă ajunsă Primă
Doamnă a Americii, are un capi-
tol dedicat la Perfect Imperfect.
Totul, prezentat cu ajutorul unui
pachet grafic special”, ne dezvăluie
Emma Zeicescu.
Care va fi relaţia SUA cu NATO
şi România, cu Donald Trump la
Casa Albă? Ediţia specială
„America 45. Trump la Casa
Albă” de la ora 21.00 propune o
discuţie despre viitorul relaţiilor
României cu Statele Unite. Jurnal-
istul Ştirilor TVR Claudiu Lucaci
va analiza împreună cu invitaţii săi
dacă şi cum se va schimba relaţia
dintre cele două state, dacă există
motive de îngrijorare în ceea ce
priveşte parteneriatul strategic,
dar şi dacă există şanse, în acest

mandat, ca românilor să le fie ridi-
cate vizele pentru SUA. Direcţiile
politicii externe a Statelor Unite
vor fi, de asemenea, analizate de
invitaţii Ediţiei speciale. 

În prima parte a dezba-
terii, Claudiu Lucaci îi va avea ca
parteneri de dialog pe Teodor
Meleşcanu, ministru de externe şi
Mircea Geoană, fost ministru de
externe şi ambasador al României
în SUA. Ultima oră va fi
completată de Cristian Dia-
conescu şi Titus Corlăţean, foşti
miniştri de externe, de Andrei
Ţărnea, director al Institutului
Aspen, respectiv de Iulia Joja, pro-
fesor la SNSPA şi expert în securi-
tate. Cum se vor resimţi la noi în
ţară schimbările din administraţia
americană vor comenta şi foştii
preşedinţi ai României Ion Iliescu,
Emil Constantinescu şi Traian
Băsescu, în declaraţii înregistrate.

„Este un moment mult
aşteptat, care marchează o schim-
bare fundamentală în plan
geostrategic, nu doar pentru
America, ci şi pentru restul lumii.

România nu poate ignora această
predare de ştafetă, care va
influenţa cu siguranţă relaţia
bilaterală privilegiată, construită
în ultimul deceniu. De aceea, pe
lângă analiza discursului şi a
temelor centrale lansate de noul
şef de la Casa Albă, la emisiunea
de sinteza de la ora 21.00 vom de-
cripta cu invitaţii noştri - foşti
preşedinţi sau miniştri de externe,
dar şi români prezenţi la cere-
monie - forţa schimbării impusă
de noua administraţie
republicană”,  anunţă Claudiu Lu-
caci.

Televiziunea Română
închide un ciclu de evenimente în-
ceput cu alegerile americane şi fi-
nalizat vineri, cu momentul
simbolic al preluării mandatului
de către Donald Trump. La fel ca
în cazul scrutinului american din
8-9 noiembrie, când TVR a oferit
un maraton de transmisiuni şi dez-
bateri în „Noaptea americană”, un
spaţiu important în grila de pro-
grame din 20 ianuarie va fi alocat
proiectului „America 45. Trump

la Casa Albă”. Începând din 18
ianuarie, telespectatorii TVR pot
urmări, în toate programele in-
formative, reportaje în exclusivi-
tate şi intervenţii ale trimisului
special la Washington, Mihai
Melinescu. De asemenea, Telejur-
nalul TVR 1 de vineri, de la ora
20.00, precum şi Ora de ştiri, de la
23.00, dedică evenimentului o
mare parte din spaţiul ce le este
alocat.

Ceremonia de
învestitură, pentru care cei
interesaţi să participe au donat
deja o sumă record de peste 100 de
milioane de dolari, va fi presărată
cu momente artistice asigurate de
legendara trupă de dans The
Rockettes, de Mormon Tabernacle
Choir, grup vocal format din 360
de membri, şi de un star al emisiu-
nii America’s Got Talent, Jackie
Evancho, în vârstă de 16 ani.
Odată devenit oficial preşedinte,
Donald Trump va organiza trei
baluri inaugurale, iar parada de
după învestitură a fost anunţată
pentru ora 22.00 (ora României).

Președintele Camerei
Deputaților, Liviu Dragnea, lid-
erul PSD, s-a întâlnit în Statele
Unite cu președintele Comisiei
permanente speciale pentru in-
telligence din Camera
Reprezentanților, Devin Nunes,
prilej cu care l-a asigurat pe
acesta că România va fi în con-
tinuare la fel de implicată în
lupta împotriva terorismului.

“Am avut ieri o discuție
aplicată cu domnul Devin
Nunes, președintele Comisiei
permanente speciale pentru in-
telligence din Camera
Reprezentanților a Statelor
Unite ale Americii. Subiectele

abordate au vizat combaterea
terorismului și a amenințărilor
comune care vizează statele
noastre, în contextul mesajelor
foarte ferme transmise pe acest
subiect de către președintele
ales Donald Trump. L-am asig-
urat că România va fi în contin-
uare la fel de implicată, iar
dânsul și-a exprimat aprecierea
pentru modul în care a decurs
colaborarea dintre SUA și țara
noastră în această privință”, a
precizat joi Dragnea într-o
postare pe Facebook. 

Președintele Camerei
Deputaților a avut o întâlnire și
cu președintele Comisiei pentru

afaceri externe din Camera
Reprezentanților, Ed Royce,
prilej cu care l-a asigurat pe
acesta că România va fi în con-
tinuare un pilon de încredere al
relațiilor transatlantice. 

Miercuri, Liviu Drag-
nea s-a întâlnit și cu Michael
Flynn, viitorul consilier pentru
securitate națională în noua
administrație Trump, cu care a
avut “o discuție informală foarte
bună”. Cu această ocazie, Drag-
nea a dat asigurări că actualul
Guvern de la București va re-
specta angajamentul României
de a aloca 2% din PIB pentru
apărare.

Liviu Dragnea în SUA
8Preşedintele PSD s-a întâlnit cu președintele Comisiei permanente speciale 
pentru inteligence din Camera Reprezentanților
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www.admininsolv.ro

Informatii suplimentare
0740.189.839 / 0361.402.200

ADMIN INSOLV IPURL c.u.i.
32070390,  înregistrată în registrul for-
melor de organizare sub numărul de or-

dine RFO II-0691/12.07.2013, e-mail cristian.racolta@admininsolv.ro, web
www.admininsolv.ro, telefon 0740.189.839, fax: 0361/815.084,  judeţul Satu
Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în calitate de
lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:

SC BIO SAL  SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
- vânzare directă, bun imobil   situat  în localitatea Satu Mare,

strada Liviu Rebreanu, nr. 74, judeţul Satu Mare, înscris în CF
150072 Satu Mare, nr. cadastral 1858/7,1879/2, 1880/2, ipotecat
în favoarea BCR SA, la preţul de  400.000,00 lei plus TVA.  Bunuri
mobile (în bloc), de tip mobilier hotelier şi de restaurant şi bunuri
de bucătărie,  la preţul de 44.479,00 lei  plus TVA.
SC AUTOCOLOR CENTER  SRL, societate în  faliment, in
bankruptcy, en faillite, - aparat de verificat nuanța vopselei la suma
de 1.142,4 lei + TVA.
SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în fa-
liment, in bankruptcy, en faillite, 
- vitrina congelator  1 buc,   1,738.54 lei, lada frigorifica 1 buc,
954.48 lei, bazin peste,  1,974.19 lei, notebook, 1,520.83 lei, alarma
, 1 buc, 1,803.20 lei, autoutilitara mercedes (2004),   21,238.34 lei,
autoutilitara mercedes  (2001)  1,593.99 lei.
SC 4 FRIENDS SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en
faillite
-mijloc de transport marca FORD MONDEO, an de fabricație
1993, la suma de 2. 066,36 de lei+ TVA, respectiv stoc de marfă (
constând în cuuter plastic, pantofi protecție, electrozi, burghiu
beton, burghiu metal, set lăcuit, pensulă fir plastic, șpacșu zimți,
șlefuitor, foarfece tablă, sfoară zidar, mistrie, ramă aerisire, etc. )   la
suma de 3.626,36  lei + TVA. Bunurile se vând în bloc.
SC. CAPLIBA SRL societate  în faliment, in bankruptcy, en
faillite
- Utilaj Debitat Metal TEAMPRESS L12/3 CNC S- 12688X-
OXYCUT valoarea de piată 249.790 lei 
SC IMPATIENS    SRL, societate în faliment, in bankruptcy,
en faillite : Dacia 1304 la prețul de 2.429,74 lei, mobilier 867,76
lei.
SC ALCUFER RO SRL, societate  în faliment, in bankruptcy,
en faillite- stoc de marfă în  valoare de 2.305 lei.
SC. CRISTELECANU SRL, societate în  faliment, in bankrup-
tcy, en faillite- stoc de marfă, cu o valoare de piaţă de 16.000 lei+
TVA : curele transmisie Contitech, curele transmisie Renault, curele
transmisie Scania, curele transmisie Volvo.
SC. ACDM ZONOKAN SRL, societate în  faliment, in ban-
kruptcy, en faillite, stoc de marfă, cu o valoare de piaţă de 1.789
lei.

În orice zi de la 8:30 la 16:30 vă așteptăm la sediul ales  al lichidatorului
judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 56/A, judeţul
Satu Mare. Condițiile de participare, regulamentul de vânzare va fi
achiziționat de la lichidatorul judiciar.  

Tarifele de rovinietă 
se schimbă de… azi
8 Cât vor plăti şoferii?

Compania Naţională de
Administrare a Infra-
structurii Rutiere

(CNAIR) informează utilizatorii
reţelei de drumuri naţionale că în-
cepând cu data de 20 ianuarie
2017 ora 00.00 vor intra în
vigoare noile valori ale tarifului
de utilizare – rovinieta.

Tarifele, stabilite în
funcţie de tipul de vehicul şi durata
de utilizare a infrastructurii rutiere,
au rămas neschimbate pentru auto-
turisme: 3 euro pe 7 zile, 7 euro pe
30 de zile, 13 euro pentru 90 de zile,
respectiv 28 de euro pentru 12 luni.

Pentru vehiculele de
transport marfă cu Masa Totală
Maximă Autorizată (MTMA) mai
mică de 3,5 tone, noile tarife de
rovinietă sunt: 6 euro pe 7 zile, 16
euro pe 30 de zile, 36 de euro pen-
tru 90 de zile, respectiv 96 de euro
pentru 12 luni.

Pentru vehiculele de
transport marfă cu MTMA
cuprinsă între 3,5 şi 7,5 tone, noile
tarife de rovinietă sunt: 4 euro pen-
tru o zi, 16 euro pe 7 zile, 32 de euro
pe 30 de zile, 92 de euro pentru 90
de zile, respectiv 320 de euro pentru
12 luni.

Pentru vehiculele de
transport marfă cu MTMA
cuprinsă între 7,5 şi 12 tone, noile
tarife de rovinietă sunt: 7 euro pen-
tru o zi, 28 de euro pe 7 zile, 56 de
euro pe 30 de zile, 160 de euro pen-
tru 90 de zile, respectiv 560 de euro
pentru 12 luni.

Pentru vehiculele de
transport marfă cu MTMA mai
mare de 12 tone şi cu maximum trei
axe (inclusiv), noile tarife de
rovinietă sunt: 9 euro pentru o zi,
36 de euro pe 7 zile, 72 de euro pe
30 de zile, 206 euro pentru 90 de
zile, respectiv 720 de euro pentru
12 luni.

Pentru vehiculele de
transport marfă cu MTMA mai
mare de 12 tone şi cu minimum
patru axe (inclusiv), noile tarife de
rovinietă sunt: 11 euro pentru o zi,
55 de euro pe 7 zile, 121 de euro pe
30 de zile, 345 de euro pentru 90 de
zile, respectiv 1.210 euro pentru 12
luni.

Pentru vehiculele de
transport de persoane cu un număr
de scaune (inclusiv şofer) cuprins
între 9 şi 23, noile tarife de rovinietă
sunt: 2 euro pentru o zi, 20 de euro
pe 7 zile, 52 de euro pe 30 de zile,
120 de euro pentru 90 de zile, re-
spectiv 320 de euro pentru 12 luni.

Pentru vehiculele de

transport de persoane cu mai mult
de 23 de locuri (inclusiv şofer),
noile tarife de rovinietă sunt: 7 euro
pentru o zi, 35 de euro pe 7 zile, 91
de euro pe 30 de zile, 210 euro pen-
tru 90 de zile, respectiv 560 de euro
pentru 12 luni.

Potrivit CNAIR în data
de 20 ianuarie 2017, în intervalul
orar 00.00-02.00 „există posibili-
tatea funcţionării cu întreruperi a
sistemului informatic de emitere,
gestiune, monitorizare şi control al
rovinietei (SIEGMCR), întreruperi
ce vor fi cauzate de implementarea
noilor tarife. „În situaţia în care uti-
lizatorii reţelei de drumuri
naţionale nu vor avea posibilitatea
achitării rovinietei în intervalul orar
menţionat anterior, au obligaţia de
a achita tariful corespunzător până
la sfârşitului zilei de 20 ianuarie
2017, pentru a evita aplicarea de
sancţiuni contravenţionale”.

Rovinietele achitate ante-
rior datei de 20 ianuarie 2017 îşi
menţin valabilitatea.

OFERIM:
- salariu motivant in functie de performante; 
- al 13-lea salariu;
- premii pentru sugestii si propuneri de imbunatatire;
- tichete de masa;
- posibilitate de promovare, de completare a studiilor si a calificarii;
- asigurare de accidente si de viata;
- serviciul medical periodic gratuit; 

Persoanele interesate pot depune solicitare(Cerere) la adresa de  e-mail 
wocopsc@yahoo.com, sau la cutia postala amplasata la Sediul  din Satu Mare, 
str.Fagului, nr.35.   Informatii la nr de tel:0261805219

SEF SERVICIU TEHNIC
Cerinte :
• Studii universitare tehnice
• Cunoştinţe generale privind variaţia proceselor şi
aplicarea metodelor statistice 
în controlul proceselor;
• Cunostinte standarde ISO TS 16949 , ISO 14001
• Experienta in tehnic/productie, preferabil automo-
tiv
• Cunoastinte foarte bune limba germana sau en-
gleza

RESPONSABIL CALITATE
Cerinte :
• AUDITOR ISO TS 16949;
• Cunostinte in aplicarea instrumentelor de analiza si
control

(FMEA, APQP, PPAP, PC, MSA, SPC, error
proofing)
• Experienta in calitate, preferabil automotiv
• Cunostinte bune de limba germana sau engleza

ECONOMIST
Cerinte :
• Studii economice superioare
• Experienta relevanta in domeniu de minim 2 ani
• Cunostinte temeinice in ceea ce priveste organi-
zarea si conducerea contabilitatii de gestiune si legis-
latia in vigoare aplicabila
• Cunostinte solide operare PC 
• Cunoasterea limbii engleze / germana
• Cunoasterea programului de contabilitate Win-
Mentor constituie un avantaj
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Angajăm şofer
distribuţie produse
panificaţie. C.V.-ul se
poate trimite pe of-
fice@danielsm.ro, sau
depune personal pe
str. Aurel Vlaicu 69.”

Locul ideal în care 
puteţi comanda 

t o r t u r i t o r t u r i 
pentru diverse 

aniversări, nunţi,
botezuri etc.

Telefon 0261-722000
0261-759520

Cofetăria Cofetăria ““ DanielDaniel ””
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paZă - MonitoRiZaRe -
sisteMe De seCuRitate

www.fuslesecurity.ro
tel. 0361.911

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona din

benzinăriile MOL

paul taXi

0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

0361.420.430
0770.955.057
0762.500.755

CaRei

non 

stop!

oCH taXi

Vă oferim o gamă  
diversificată de produse 

din import,  produse 
de panificaţie, carne şi

preparate din carne, 
dulciuri, fructe şi legume 

ne găsiţi pe stRaDa MaRtiR-
iloR DepoRtaţi,  în inCinta

fostei tipogRafii “soMeşul”

Supermarketul 
“Superalimente” 

la cele mai bune
preţuri din oraş!

Motel Restaurant Vraja Viilor Carei
Dacă doriţi să vă odihniţi în condiţii
deosebite sau să gustaţi într-un cadru
deosebit o gamă bogată de preparate
din bucătăria internaţională şi
românească vă aşteptăm în
Carei, str. Grădina Viilor, nr.3

tel.0261861792
e-mail:motelvrajaviilor@yahoo.com

Întreţine-te 
Relaxează-te 
Răsfaţă-te

Cazare
Fitness
Masaj
Saună
Manichiură
Cosmetică
Frizerie
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Predica Domnului Iisus Hris-
tos este o predică a iubirii.
Faptele Domnului Iisus

Hristos reprezintă manifestarea
iubirii. De altfel, Domnul Însuşi
este Iubirea prin excelenţă. Sfânta
Treime, afirmă Părintele Dumitru
Stăniloae, este structura supremei
iubiri.

Iubirea este liantul care
asigură unitatea şi stabilitatea unei
familii. Bărbatul şi femeia
întemeiază familia, deoarece iu-
birea îi călăuzeşte spre Sfântul
Altar în vederea săvârşirii Tainei
Cununiei. Copiii care se nasc în
cadrul familiei constituie rodul iu-
birii dintre cei doi soţi, care devin
mamă şi tată, iubirea cumu-
nicându-se de la o persoană la alta,
fiind deplină în comuniunea fam-
iliei. Activitatea pe care o
desfăşurăm în cadrul societăţii
este, de asemenea, o expresie a iu-
birii faţă de semeni şi faţă de
munca pe care o prestăm. Fiecare
activitate trebuie să fie pătrunsă de
emoţie. Emoţiile ne ajută să trăim
cu intensitate fiecare acţiune pe
care o întreprindem. Emoţiile ne
ajută să transmitem în afară iu-
birea care ne stăpâneşte în interior.
Fără emoţie nu poţi transmite
emoţie şi, ca atare, nu poţi atinge
inima, care este un receptacul al
iubirii. Prin urmare, pot spune că
iubirea dă naştere activităţii noas-
tre, că iubirea este cea care o
susţine şi că tot în iubire se
sfârşeşte sau se împlineşte. Omul
se naşte din iubire şi prin iubire,
trăieşte în legea iubirii şi prin
moarte pătrunde în comuniunea
iubirii veşnice, fiindcă ajunge la
Dumnezeu, Care este Iubire (I

Ioan IV; 8).
Creştinul, adică omul

care Îl urmează pe Hristos, trebuie
să fie un om al iubirii. Indiscutabil.
Însă, nu este chiar atât de uşor să
iradiezi mereu iubire în jurul tău
dacă stăm să ne gândim că lumea
în care trăim se lasă mai repede
ademenită de păcat decât de vir-
tute. Omului societăţii secular-
izate i se pare că îi este mai uşor să
facă rău decât să facă bine. Există
oameni care – pătrunşi fiind de
sentimente de iubire – luptă pen-
tru a face bine altora, fără niciun
interes.  La polul opus, există oa-
meni care – împinşi fiind de invi-
die – se străduiesc să le provoace
altora suferinţe. Îmi place enorm
constatarea lui Esop: omul poartă
pe umeri doi desagi: în cel din
faţă, pe care îl are mereu înaintea
ochilor, se află greşelile semenilor,
iar în cel din spate, pe care nu-l
vede, se află propriile greşeli.
Această constatare este cât se
poate de actuală. Să nu pierdem
din vedere avertismentul Mântu-
itorului: “Nu judecaţi, ca să nu fiţi
judecaţi” (Matei VII; 1). Totodată,
să nu ignorăm regula de aur a
creştinismului enunţată de Dom-
nul: “Şi precum voiţi să vă facă
vouă oamenii, faceţi-le şi voi aseme-
nea” (Luca VI; 31). Această lege
(regulă) îşi are un corespondent
excepţional în înţelepciunea
poporului: “Ce ţie nu-ţi place, al-
tuia nu-i face!” Fericitul Augustin
exclama: “Iubeşte, şi fă ce vrei!”
Dacă iubeşti cu adevărat nu poţi
gândi răul nimănui, nu poţi face
rău nimănui, nici măcar nu
suporţi gândul că semenul tău ar
putea suferi ceva. 

Sublimă este Legea iu-
birii! Este o artă să trăieşti în con-
formitate cu această lege. Este o
artă să deprinzi această artă. Ovid-
ius spunea: “De vrei să fii iubit, fii
vrednic de iubire”. Această lege nu
te obligă la nimic. Tu trebuie să ai
iniţiativa săvârşirii binelui. Dum-
nezeu te va ajuta întotdeauna să
perseverezi pe această cale a
binelui, cale care conduce la iu-
bire/Iubire. Legea iubirii pre-
supune dăruirea. Să ai puterea de
a iubi fără a aştepta iubire din
partea celuilalt, să ai puterea de a
dărui fără a aştepta o răsplată din
partea celuilalt. Un astfel de com-
portament te introduce în ceata fi-
ilor lui Dumnezeu: “Şi dacă iubiţi
pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi
avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei
ce îi iubesc pe ei. Şi dacă faceţi bine
celor ce vă fac vouă bine, ce
mulţumire puteţi avea? Că şi
păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi dacă
daţi împrumut celor de la care
nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce

mulţumire puteţi avea? Că şi
păcătoşii dau cu împrumut
păcătoşilor, ca să primească înapoi
întocmai. Ci iubiţi pe vrăjmaşii
voştri şi faceţi bine şi daţi cu împru-
mut, fără să nădăjduiţi nimic în
schimb, şi răsplata voastră va fi
multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt,
că El este bun cu cei nemulţumitori
şi răi” (Luca VI; 32-35).

A da cuiva ceva împru-
mut, presupune a avea acel ceva şi
a te putea dispensa de acel ceva.
Dacă nu ai avea, nu ai putea îm-
prumuta. Aşadar, dacă vrei, dacă
poţi da şi poţi trăi fără ceea ce dai,
nu ar mai trebui să aştepţi să
primeşti ceea ce ai dat.
Mulţumirea pe care o ai constă în
bucuria pe care i-o provoci celui
pe care l-ai ajutat şi în faptul că
vezi că ceea ce i-ai dat îi este de
folos în viaţă. Cel care îţi cere ceva,
are nevoie de ajutorul tău. Altfel,
nu ar cere, nu ar apela la tine. Tre-
buie să ne bucurăm că putem
dărui şi că nu suntem în situaţia de

a cere. Însă, oricând putem ajunge
şi noi în ipostaza de a cere ceva
cuiva.

În clipa în care săvârşim
o faptă bună nu trebuie să
aşteptăm răsplată din partea
celui pe care l-am ajutat. Răsplata
o vom primi – cu siguranţă – din
partea lui Dumnezeu, Care nu
rămâne niciodată dator şi Care
apreciază la adevărata sa valoare
fiecare faptă bună. În egală
măsură, Dumnezeu apreciază şi
gândul curat (intenţia) care ne-a
călăuzit în săvârşirea faptei. O
faptă bună izvorâşte întodeauna
dintr-un gând bun, dintr-o inimă
curată. Totodată, nu trebuie să
aşteptăm laude din partea celor
din jur pentru binele înfăptuit.
Aprecierile vin în momentul în
care realizezi binele, dar se im-
pune să fim foarte vigilenţi ca nu
cumva aceste aprecieri să ne
conducă subtil spre mândrie.

Preot dr. Cristian Boloş

IUBIREA VRĂJMAŞILOR (I)
“Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea” (Luca VI; 31).

Evanghelia duminicii
acesteia ne descrie  întâlnirea cea
mai importantă din viaţa lui
Zaheu, întâlnire care i-a schimbat
întreaga direcţie a vieţii sale. A fost
ziua în care   l-a întâlnit faţă în faţă
pe Isus din Nazaret.

Într-o zi Isus trecea prin
Ierihon. Zaheu, mai-marele
vameşilor, căuta să vadă cine este
Isus, dar nu putea din cauza
mulţimii şi a faptului că era scund
de statură. Oricine altcineva ar fi
renunţat atunci şi acolo, însă nu
Zaheu. Era atât de dornic să îl vadă
pe Isus, încât s-a urcat într-un
copac.

Ce l-a făcut pe Zaheu să se urce
în copac?

Fără îndoială o dorinţă
puternică de a-l vedea pe Isus, de a-
l găsi pe Dumnezeu în Isus. Zaheu
era neliniştit, sătul de sine, sătul de
viaţa pe care o ducea. Şi noi pentru
a-l vedea  pe Isus şi pentru a sta cu
El, trebuie de multe ori să părăsim
mulţimea, să ne împotrivim curen-
tului puternic al societăţii din care
facem parte. A fi creştin înseamnă
a nu fi controlat de mulţime, ci de
Cristos.

Zaheu era sus în copac în
mai multe privinţe. Era un vameş
necinstit, dispreţuit de cei de un
neam cu el, fiind considerat
trădător, deoarece aduna taxe pen-
tru romani. El şi-a pierdut respectul
de sine. S-a îndepărtat de Dum-
nezeu şi de oameni. Era singur, în-
grozitor de singur, era sus în copac.
“Şi când a sosit la locul acela, Isus,
privind în sus…” Probabil Zaheu s-
a gândit că nu va fi niciodată obser-
vat acolo sus în copac. Isus vine,  s-a
oprit chiar sub el. S-a uitat sus, di-
rect la Zaheu. Privirile celor doi
bărbaţi s-au întâlnit. Se aştepta ca
Isus să îl condamne: Fiu al diavolu-
lui! Tu care i-ai asuprit pe săraci şi ai
făcut orfanii şi văduvele să ajungă în
stradă, cum vei scăpa de pedeapsa
iadului? Aceasta se aştepta Zaheu
să audă. În schimb l-a auzit pe Isus
chemându-l pe nume şi spunându-
i: “Zahee, coboară-te degrabă, căci
astăzi în casa ta trebuie să rămân”.
“Zahee!” Isus nu doar l-a văzut pe
Zaheu; l-a strigat pe nume! Acestui
mare Rege, care ţine întreg univer-
sul în palma Sa, îi pasă suficient de
mult şi are timp să vorbească unui
individ. Ce altceva înseamnă
aceasta decât că Învăţătorul ne
cunoaşte pe fiecare dintre noi în

mod personal şi cu numele nostru.
El cunoaşte neliniştea din inima lui
Zaheu. El cunoaşte nevoile fiecărui
suflet şi îi pasă. El se apropie de
Zaheu aşa cum s-a apropiat de fe-
meia din Samaria. Oriunde există
nevoie şi dorinţă de Dumnezeu,
Isus se va apropia.
“Coboară-te… în casa ta trebuie să
rămân” Luaţi aminte la aceste cu-
vinte: “În casa ta trebuie să rămân”.
Isus a promis: “Iată, stau la uşă şi
bat; de va auzi cineva glasul Meu şi
va deschide uşa, voi intra la el şi voi
cina cu el şi el cu Mine.” Acum îşi
îndeplineşte această promisiune. A
luat masa cu Zaheu! Nu cu un rabin
sau preot, nu cu primarul oraşului
sau cu vreo altă persoană
respectabilă, ci cu un ticălos pro-
scris, cu un păcătos.
Atunci când locuitorii din Ierihon
au auzit că Isus s-a autoinvitat în
casa lui Zaheu să ia masa, “toţi mur-
murau, zicând că a intrat să
găzduiască la un om păcătos”.
Primul lucru care i-a întors pe liderii
religioşi împotriva lui Isus şi care i-
a şocat mai mult decât orice altceva
a fost atitudinea lui faţă de pă-
cătoşi, felul în care stătea alături de
persoane care aveau o reputaţie
proastă, erau păcătoase. Un fariseu

nu s-ar fi gândit vreodată să intre în
casa unei astfel de persoane, cu atât
mai puţin să ia masa cu ea. Isus a
făcut-o. El a fost mai interesat de
aceste persoane decât de oricare al-
tele. L-au criticat spunând: “Acesta
primeşte la Sine pe păcătoşi şi
mănâncă cu ei.” Chiar l-au batjo-
corit numindu-l “prieten al
vameşilor şi al păcătoşilor”. Aceste
cuvinte, spuse atunci în derâdere,
sunt astăzi  mângâietoare pentru
păcătoşi. De ce? Pentru că ne arată
că în Isus, noi păcătoşii avem un Pri-
eten adevărat, care ne va  fi alături
întotdeauna.
“N-am venit să chem pe drepţi, ci
pe păcătoşi la pocăinţă”, spune Isus.
Cine este drept? Nimeni. Sunt însă
persoane care cred că sunt drepte.
În fiecare zi trebuie să ne rugăm ca
Domnul să ne scape de aşa-zişii oa-
meni drepţi, de fariseii moderni,
care îi dispreţuiesc pe ceilalţi, re-
fuzând să stea alături de ei şi
îndepărtându-i astfel de Biserică.
Isus  vine şi ne repetă ceea ce a spus
mai demult: “N-am venit să chem
pe drepţi, ci pe păcătoşi la
pocăinţă”. Cu alte cuvinte: “Nu am
venit să îi invit pe oamenii care sunt
atât de mulţumiţi de sine şi atât de
convinşi de bunătatea lor încât se

consideră mai buni ca alţii. Am venit
să îi invit pe oamenii care sunt
conştienţi  de păcatele lor şi doresc a
fi mântuiţi.” Zaheu a fost un astfel
de păcătos. De aceea Isus s-a autoin-
vitat în casa lui. Ştia că are nevoie de
El.
Asemenea lui Zaheu, nici noi astăzi
nu îl vom vedea pe Isus dacă
rămânem la nivelul la care suntem.
Sunt şi acum prea multe persoane şi
lucruri care ne stau în cale. Sunt
prea multe obstacole  pe care le în-
tâlnim în drumul vieţii şi de multe
ori ne este prea lene ca să le
înlăturăm. Să  avem în minte
Evanghelia acestei duminici şi bu-
curia pe care a trăit-o Zaheu după
întâlnirea cu Isus.
Rugăciune : Vino, Doamne Isuse,
aşa cum ai venit la Zaheu. Şi noi Te
căutăm, pentru că suntem
neliniştiţi după pacea şi mântuirea
pe care doar Tu le poţi aduce.
Auzim bătaia Ta la uşile sufletelor
noastre. Deschidem ca să Te
invităm să intri. Umple-ne cu
Prezenţa Ta iubitoare. Fie ca şi noi
să auzim de pe buzele Tale acele cu-
vinte preţioase: “Astăzi s-a făcut
mântuire casei acesteia”. Amin.

Pr. Sabău Cristian Ioan

Duminica a XV-a după Înălţarea Sfintei Cruci (a XXXII-a după Rusalii) 
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În perioada 7-12 februarie
2017, la Sala de scrimă
„Alexandru Csipler” din

Satu Mare va avea loc un adevărat
festival al floretei juvenile
românești și internaționale.

astfel, pe 7, 8, 9 și 10 feb-
ruarie se vor desfășura întrecerile
Campionatului național de floretă
cadeți, feminin și masculin, individ-
ual și pe echipe, ediția 2017, iar pe
11 și 12 februarie 2017 va avea loc
Cupa Satu Mare la floretă cadeți,
feminin, individual și echipe, și
masculin, doar la individual.

Întrecerea feminină de la
Cupa Satu Mare, de sâmbătă, 11
februarie 2017, este etapă în Cir-
cuitul European de cadeți, iar la
start sunt așteptați să se alinieze
peste 80 de sportive din întreaga
lume.

Începând din 2015, la
inițiativa organizatorilor – Primăria

Municipiului Satu Mare, Consiliul
local Satu Mare, CS Satu Mare,
DjtS Satu Mare și Federația
română de Scrimă – , Cupa Satu
Mare la feminin se numește și Me-
morial „Ecaterina Stahl”, iar la mas-
culin se intitulează și Memorial
„Vasile Costa”. Mai mult, membrii
familiilor celor doi mari floretiști
sătmăreni dispăruți dintre noi vor
acorda câte un premiu special. Cea
mai bine clasată floretistă din Satu
Mare la Cupa Satu Mare, de
sâmbătă, 11 februarie 2017, va
primi trofeul „Ecaterina Stahl”, iar
cel mai bine clasat floretist din Satu
Mare la Cupa Satu Mare, de
duminică, 12 februarie 2017, va
primi trofeul „Vasile Costa”.

„Pentru mine este o mare
bucurie recunoașterea meritelor
mamei mele. această recunoaștere
a valorii lui Kati – cum o numeau
prietenii – reprezintă practic
recunoașterea valorii scrimei
sătmărene și a celei românești, care

de foarte mulți ani reușește să aibă
rezultate deosebite. Sper că
asocierea concursului cu numele
mamei mele și a lui Vasile Costa va
aduce și mai mulți sportivi la Satu
Mare”, a declarat Cristina Stahl,
fiica regretatei Ecaterina Stahl.

„Sunt foarte fericită de
faptul că cineva s-a gândit să ducă
mai departe numele Vasile Costa.
tatăl meu și-a dedicat toată viața
scrimei românești și mă bucur că nu

a fost dat uitării ceea ce a făcut el.
Îmi doresc ca un număr cât mai
mare de scrimeri sătmăreni să
pășească pe urmele lui Vasile Costa”,
a spus iris Costa, fiica lui Vasile
Costa.

E incă o dovadă că
Sătmarul  nu-și uită campionii. În-
cepând din 2015, Ecaterina Stahl și
Vasile Costa sunt omagiați în
fiecare an cu ocazia competiției
Cupa Satu Mare.

Djokovic, eliminat
de la Australian
Open
novak Djokovic a fost eliminat
joi dimineata de un jucator din
afara top 100. Partida a fost cas-
tigata de Denis istomin (30 de
ani) cu scorul de 7-6 (10-8), 5-7,
2-6, 7-6 (7-5), 6-4. “imi pare
foarte rau pentru novak, dar am
jucat foarte bine astazi, nu putea
sa ma bata”, a apreciat istomin,
fara urma de respect pentru cali-
brul adversarului. “M-am sur-
prins si pe mine”, a mai spus
sportivul care este antrenat de
mic de mama sa la tenis.
Djokovic a comis 72 de erori ne-
fortate si a fost eliminat in turul
2 de la australian open, dupa ce
a castigat aici nu mai putin de
sase titluri in cariera.  istomin a
pornit in mod clar partida cu
sansa a doua, avand o cota de
11.00 la pariuri sportive pentru
victorie, in timp ce Djokovic a
avut cota de 1.01 inainte de
meci.

Și Radwanska e...
out!
Poloneza agnieszka radwanska
a parasit, joi, in turul al doilea,
turneul australian open dupa o
infrangere in doua seturi la Miri-
jana lucic-baroni. Croata in var-
sta de 35 ani s-a impus, cu 6-3,
6-2, dupa o ora si trei minute in
care a biciuit-o pe ocupanta nu-
marului trei mondial cu puterni-
cele sale lovituri in special pe
forehand. De doua ori se mai in-
talnisera radwanska si lucic-ba-
roni pana la disputa gazduita de
Margaret Court arena, fara ca
poloneza sa fi cedat vreun set in
fata mai slab cotatei sale adver-
sare. lucic-baroni, locul 79
mondial in prezent, ajunge in
premiera in turul 3 la australian
open dupa sapte participari la
rand in care a fost eliminata inca
din primul tur. Pentru radwan-
ska este o eliminare mai mult
decat surprinzatoare, in contex-
tul în care aceasta este dubla se-
mifinalista in Grand Slam-ul de la
antipozi, in 2014 si 2016. rad-
wanska nu a mai pierdut inaintea
turului 3 la un turneu major din
2015, cand era scoasa in runda in-
augurala la roland Garros. Si-
mona Halep, primul mare cap de
serie eliminat la editia din acest an
a australian open, a pierdut de
doua ori in fata lui lucic-baroni,
in 2014 la uS open si un an mai
tarziu la roland Garros.

SCriMă

Festival de floretă la început 
de februarie la sala Csipler

HanDbal MaSCulin

Înfrângere în primul amical al anului
8 CSM Satu Mare a pierdut la limită în fața gazdelor de la Minaur

abia reveniți din canto-
namentul de la izvoare, unde la
drept vorbind jucătorii nu s-au
prea întâlnit cu mingea, elevii lui
iuliu Varady au susținut ieri pri-
mul test amical din 2017.

CSM Satu Mare a jucat
la trofeul Minaur de la baia Mare
împotriva echipei gazdă . iar băi-
mărenii susținuți nițel și de
fluierași s-au impus într-un final
cu 25-24.

antrenorul iuliu Varady
a recunoscut că la acest turneu re-
zultatele contează poate prea
puțin mai ales că echipa e încă în
perioada acumulărilor fizice și în
plus lipsesc și stranierii lazic,
Campar și trifunovic. 

a fost un joc în care gaz-
dele au beneficiat de șapte arun-
cări de la șapte metri, în vreme ce
CSM-ul abia de două...

au marcat pentru CSM:

Stan 6, olah 5, Munea 5, Morar 3,
bejinariu 3, ungar 1, Suciu 1. au
mai jucat Cioroiu, Pogyină, Mu-
reşan, Mateş, Crăciun, olar şi
avramescu.

În următorul meci, pro-
gramat azi de la ora 13.00, CSM
Satu Mare va întâlni pe CSM
oradea. În al doilea joc, de la ora
14.45, Minaur joacă cu turda. iar
sâmbătă de la 11, CSM Satu Mare
va întâlni pe Potaissa turda.

altfel, trifunovic și Cam-
par au speranțe că vor obține azi viza
pentru intrarea în românia și vor
ajunge luni la Satu Mare. Situația lui

nikola lazic e ceva mai complicată
dar oficialii clubului au speranțe că
și sârbul se va întoarce la echipă la
începutul lunii viitoare.

Echipa de fotbal fete de
la Şcoala Gimnazială Vasile lu-
caciu din Satu Mare a câştigat faza
judeţeană a onSS pentru clasele
i-iV. 

turneul a avut loc la sala
Şcolii gimnaziale avram iancu iar
campioanele au trecut pe rând de
Şcoala Mircea Eliade, 1-0, de
reprezentanta oraşului negreşti
cu 1-0 şi cu 2-0 de Căpleni.

următoarea faza este cea

interjudețeană unde participă cele
mai bune echipe din transilvania
turneul fiind programat la
timișoara în luna aprilie. 
Componentele echipei
câștigătoare: Valeanu oriana,
bonto antonia, Dragosici Maya,
Grebur Patricia, bâlc Frederica,
Kanalas lara, Kozsan tiffani -
portar. 
Profesori: birgiszer Csaba, ne-
ichi Sergiu, abrudan robert.

la Cigand (ungaria) a
avut loc duminică  un turneu de
fotbal internaţional la categoria de
vârstă u15. au participat 10
echipe din ungaria, ucraina, Slo-
vacia şi românia. Singura
reprezentantă din românia a fost
FC Kinder Carei.

aceasta a câştigat un sin-
gur meci în grupă, 5-2 cu buzita
MFK şi a terminat grupa pe
poziţia a iV-a ratând lupta pentru

un loc pe podium.
Lotul formaţiei Kinder: Schuller
istvan, Papp akos, Ghic Gilbert,
Veszpremi Martin, nyeki Kevin,
Koter raul, baior Denis, Szilagyi
brian, Cucu Kovacs Daniel, Pete
Krisztian. Antrenor: botan Mar-
ius.

În 22 ianuarie, echipa
FC Kinder va participa din nou la
un turneu internaţional, de data
aceasta la Mateszalka.

Fotbal onSS

Fetele de la Şcoala V. Lu-
caciu, campioane judeţene 

Fotbal juniori

Kinder U15 Carei,
la un turneu la Cigand



SOCIETĂŢI

l Conform HG
nr.841/1995 modificată si
completată prin HG
nr.966/1998 si de HG
nr.411/2005, privind procedu-
rile de transmitere fără plată si
de valorificare a bunurilor apar-
tinând institutiilor statului
CAP. 2  Publicitatea 2.1. Pen-
tru bunurile scoase din func-
ţiune propuse a fi valorificate
prin licitatie. AN”Apele Ro-
mâne” Administratia Bazinală
de Apă Somes-Tisa- SGA  Satu
Mare u sediul în Satu Mare, str.
Mircea cel Bătrân, nr.8/A,
jud.Satu Mare, cod postal
440012, tel/fax 0261.770177,
organizează licitatie publică
pentru vânzarea unor mijloace
fixe. citatia va avea loc în data
de 13.02.2017, ora 10.00 la
sediul SGA Satu Mare. Docu-
mentele de participare la lici-
tatie sunt prevăzute în Caietul
de sarcini - ce se poate
achizitiona gratuit de la sediul
unitătii si se vor depune în plic
sigilat până în data de
09.02.2017, ora 12.00. elatii cu
privire la lista mijloacelor fixe si
licitatie se pot obtine în zilele
lucrătoare, între orele 8.00-
16.00 la sediul unitătii sau la
tel. 0261.770175 sau
0261.770177.Persoana de con-
tact: ing. Marghitas Mircea

ANUNŢURI DE MEDIU

l Heral Imobiliare SRL, cu
sediul in Mun.Satu Mare,
str.Henri Coanda, nr.2-4,
jud.Satu Mare, titular al proiec-
tului: “Punere in legalitate spa-
tii pentru curierat”, propus a fi
amplasat in Mun.Satu Mare,
str.Henri Coanda, nr.2-4,
jud.Satu Mare, anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei
etapei de incadarare de catre
APM Satu Mare in cadrul pro-
cedurii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiec-
tul mentionat. Proiectul deci-
ziei etapei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza
poate fi consultata la sediul
APM Satu Mare, mun Satu

Mare, str.Mircea cel Batran,
nr.8/B, jud.Satu Mare, in zilele
de luni-joi intre orele 8-16.30 si
vineri intre orele 8-14, precum
si la urmatoarea adresa de inter-
net : http://apmsm.anpm.ro/.
Publicul interesat poate inainta
comentarii/observatii la proiec-
tul deciziei de incadrare in ter-
men de 5 zile de la data
prezentului anunt
l Agro Radu SRL cu sediul
in str.Nicolae Balcescu, nr.50,
loc.Paulesti, jud.Satu Mare titu-
lar al proiectului Extindere sis-
tem de stocare cereale anunta
publicul interesat asupra luarii
decizei etapei de incadrare de
catre APM Satu Mare in cadrul
procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului pentru
proiectul mentionat. Proiectul
deciziei etapei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul APM
Satu Mare, str.Mircea cel Ba-
tran, nr.8/B, in zilele de luni-joi
intre orele 8-16.30, vineri intre
orele 8-14 precum si la adresa
de internet
http://apmsm.anpm.ro Publi-
cul interesat poate inainta co-
mentarii/observatii la proiectul
deciziei de incadrare in termen
de 5 zile de la data prezentului
anunt.

OFERTE DE SERVICIU 

l Angajez muncitor in pro-
ductie. Telefon 0741.226.104
l Angajam tineri in domeniu
electric. 0729273315
l Angajam echipa de
constructii cu experienta in fi-
nisaje pentru contracte de
munca in strainatate. Salarii
atractive. Tel.0755.153.804
l Angajam soferi experienta,
transport internatioanl mar-
furi, categoria B, Carei.
0745506310.

CERERI DE SERVICIU

l Caut menajera pensionara
avantaj. 0774.678.854
l Sofer cat.B (pana la 3.5
tone) caut loc de munca.
0743.804.427
l Caut loc de munca ca si zi-
liera ,experienta de ospatar
,0743804427.
l Injectii (I.V., I.M.), perfuzii
la domiciliu (SM malul drept al
Somesului). Tel.0755.841.911
l Ingrijesc copil, fac curate-
nie in blocuri, case, farmacii etc.
Telefon 0755.620.543
l Amenajari exterioare, gra-
dinarit. Tel. 0754679354

TRANSPORTURI

l Transport ieftin nisip, ba-
lastru, diverse cu auto 3.5 tone.
Telefon 0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta
Romania-Germania-Romania,
la fiecare sfarsit de saptamana.
Telefon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări
ieftin. Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, di-
verse, 3,5 tone. Telefon 0753-
660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, ur-
mătoarele: balastru, pietriş,
moloz, pământ pentru grădină
şi gazon, lemne pentru foc, mu-
tări mobilier, orice, la cererea
clientului. Seriozitate şi punc-
tualitate maximă. 0749-
656172, 0734-625231.
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Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.

Angajez fată/băiat 
la spălătorie auto şi vulcani-

zator. Tel:0746.817.662

GP Sofa angajeaza:

Manager Logistică, Programator
IT,Gestionar Clienți – vorbitor limba

Franceză/Germană/Engleză, Economist, Facturist,
Controlor Calitate (CTC), Pulverizator Peliculă Lac,

Sudori,Lăcătuși, Operator mașină CNC, Tapițeri, 
Tâmplari, Stivuitorist, Confecționere, Muncitori

Necalificați.

Oferim: pachet salarial atractiv, decontarea transportului si
plata orelor suplimentare. 

Va asteptam pe str. Uzinei, nr. 6-8, telefon 0736 301 151

Prestez servicii ca şi bucătar pe lângă localită-
ţile de lângă Satu Mare si Carei la diferite eve-
nimente: nunţi, botezuri şi pomene.  Telefon:

0742.573.863

SC Periniţa Club Cafe, angajează barman.
Relaţii la telefon 0751118861. Rog şi ofer seriozitate

Angajăm vânzătoare magazin alimentar. 
Telefon 0756-054139.

Angajăm bucătăreasă şi fete drăguţe 
pentru servire la restaurantul Olive în incinta

Shopping Plaza. Program flexibil. Salariu atractiv!
Tel. 0755052042

SOCIETATE DE PAZA
ANGAJEAZĂ AGENTI
DE SECURITATE,
AGENTI DE INTERVEN-
TIE SI DISPECERI. TEL
0261 726 040 ; 0749194107

Societatea profesională 
de insolvenţă 

Redresare Lichidare SPRL vinde 
la licitaţie publică  sau negociere

directă 
următoarele bunuri:

Samatech Expert SRL - Echipamente tehnologice
(cazan si masina de curatat), obiecte de inventar
(mobilier, aspirator etc), marfuri (birotica) in val-
oare totala de 1947,06 lei. Metoda de vanzare este
globala. Listele complete cu bunurile si preturile lor,
pot fi consultate la sediul lichidatorului judiciar. Lici-
tatia pentru vanzarea acestor bunuri  va avea loc la se-
diul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Horea,
nr. 8, sc. A, ap. 7, sapatamanal, incepand cu data de
23.01.2017, ora 11:00. In situatia in care aceste bunuri
nu se vor vinde la termenul din 23.01.2017, licitatia
va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in zilele de
30.01.2017, 06.02.2017, 13.02.2017, 20.02.2017,  la
acelasi pret.

Consumcoop Mediesu Aurit Societate Cooperativa -
Spatiu Administrativ (birouri) situate la etaj, in cla-
dire independenta P+E in loc. Apa  (75 mp), la pre-
tul de 10.673 lei. Licitatia pentru vanzarea acestui
bun imobil va avea loc la sediul lichidatorului judiciar
din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, sapatama-
nal, incepand cu data de 24.01.2017, ora 12:00. In si-
tuatia acest bun imobil nu se va vinde la termenul din
24.01.2017, licitatia va continua in acelasi loc si la ace-
easi ora in zilele de 31.01.2017, 07.02.2017,
14.02.2017, 21.02.2017,  la acelasi pret.

Sandra V&S SRL - Mercedes Benz Tip ML280CDI,
capacitate cilindrica 2987 cmc, an fabricatie 2006, la
pretul de 41.500 lei. Sedintele de vanzare vor avea loc
in fiecare zi de luni, miercuri si vineri, ora 11:00, ince-
pand cu data de 20.01.2017 la sediul lichidatorului ju-
diciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, jud.
Satu Mare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor achita un
avans de 10% din valoarea de strigare. Informaţii:
0723.52.11.59, 0746.999.771, 0740.520.983 sau
0361.428.128.

Rycos World executa
tamplarie PVC cu geam

termopan, pervazuri,
perdele lamelare, 

rulouri exterioare din
PVC si aluminiu.
Str. Careiului, nr.19
Tel. 0758.750.330

/0771.357.124

Firma de transport cu
actionariat german, an-
gajeaza soferi profesio-
nisti, categ C+E,
posesor atestat profesio-
nal si cartela tahograf,
experienta minim 2 ani,
pt comunitate. Plata la
zi. 0729 272 272 
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PRESTĂRI SERVICII

l Lansari profesionale po-
rumbei albi. Tel. 0745.893.224 
l Fac masaj si menaj la fami-
lie mai in varsta. Tel.
0745416027, 0743989352.
l Forez puturi de apa la pre-
turi negociabile, in orice tip de
teren. Informatii telefon
0753924223.
l Filmez , fotografiez: nunti,
botezuri, majorate la pret co-
rect. Bonusuri masina de facut
bule de sapun, fotografii ma-
gnetice. Tel: 0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, lap-
topuri, instalare Windows XP,
7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire
unitate, instalare programe of-
fice etc. La nevoie-deplasare la
domiciliu. Telefon 0740-
774201.
l Reparaţii, actualizări GPS,
telefoane, tablete cu hărţile
2014, full Europa, compatibil
cu toate aparatele cu harta pen-
tru maşină mică, camion. Tele-
fon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi,
botezuri la preţ corect. Bonus:
maşină de făcut bule de săpun,
fotografii magnetice. Telefon
0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.
l Dau ore de matematică.
Telefon 0735-218476.

l Forăm fântâni. Telefon:
0744828160.
l Sobe teracotă montat, re-
parat. Telefon: 0740-458421.
l Executăm şi reparăm ca-
zane de făcut pălincă la co-
manda clientului, de orice
dimensiuni de la 1,5 litri până
la 1000 litri chiar şi la domici-
liul clientului. Telefon
0756829082.
l Execut lucrări de parchetat,
parchet clasic + parchet lami-
nat cu maşină aspirator. Telefon
0744-935068.
l Execut lucrări de reparaţii
electrice şi electrocasnice. Tele-
fon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri,
balustrade, copertine din fier şi
din inox. Telefon
0745/165223.

l Depanez ieftin calcula-
toare la domiciliul clientului.
0742-993505.
l Executăm toată gama de
lucrări în instalaţii sanitare şi
gaze naturale la preţuri avanta-
joase. Proiecte, montări şi ser-
vice microcentrale, apă,
canalizare. Autorizaţii ISCIR +
ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.

TERENURI

l Vand loc de casa la Livada
10 ari cu front de 16m,gara
mica Tel:0746.957.525  
l De vanzare 25 ari teren
intre Somes si dig, jumatete cu
pomi fructiferi mari, restul pen-
tru gradinarit. Telefon
0771.223.795
l Vand teren 26 ari Satu
Mare, str.Curtuius. Tel
0744.511.030
l Schimb teren agricol cu
garsoniera. Tel 0721.022.662
l Vand terenuri in Satu
Mare, str.Victoriei 35.5 ari si 26
ari pe str.Curtuius.
Tel.0744.511.030
l Vand teren pentru casa,
Poligonului nr.43. 0722
637.103
l Vand teren intravilan 1079
mp., strada Padurea Noroieni
Tel.0746736188
l Vand parcele de 635 mp in
Martinesti, cartier Verona. Tel
0744.252.824

GARSONIERE

l Vand Garsoniera pe strada
Arinului. 7000 euro negociabil.
0741458203
l Vând garsonieră Micro 15,
etaj I, termopane, 20 mp, preţ -
11.000 euro. Telefon 0747-
907020.

l Vand sau schimb cu garso-
niera confort sporit, casuta al-
catuita din camera bucatarie
baie (apa, curent) situata langa
strand. Tel: 0770.467.713

APARTAMENTE 
2 CAMERE

l Vand apartament ultracen-
tral 45mp(casa
alba)Tel.0744.252.824  
l Vand apartament 2 camere.
0736785949
l Vand apartament , 2
camere pe Botizului
0736.785.949
l Vand apartament 2 camere,
Drumul Careiului, Micro 16.
Telefon 0746736188
l Vând apartament 2
camere, Micro 15 str. Oituz,
preţ 19.500 euro.Tel.
0720.031.047  

APARTAMENTE 
3 CAMERE
l Vând ap. 3 camere la

Vând casă cu etaj în Satu Mare 
str. Turturelelor. Preţ convenabil. Telefon (0742) 031 844. 

Angajez vulcanizator
auto cu experienţă.

0746817662

Casa de vanzare in Com-
plex Turistic Borsa,si-
tuata langa DN 18, la
cinci minute de pârtia de
schi,intabulata pe per-
soana fizica. Locatia este
dispusa pe 4 nivele,inclu-
zând 10 camere, 6 bai, li-
ving, o terasa
exterioară,plus un spatiu
de 150 m.+ o anexa cu
ciuperca deasupra din
lemn. Mai multe detali la
tel.0744 298 393 

Bunurile imobile scoase la licitatie de catre so-
cietatea noastra pot fi inchiriate pana la vanzarea acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri sandwich, suprafata
395 mp. la pretul de 25.000 euro.
Constructii ( hale de productie , ateliere , depozite , sopron
, etc) cu suprafata totala construita de 1.652 mp si teren afe-
rent in localitatea Ambud, Paulesti
Centru de zi Sc Andandino Land Srl in suprafata de 628,24
mp si teren aferent 1.348 mp la pretul de 107.073 euro.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC CAMYRAL IMPEX
SRL) - 45.713 LEI
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu spaţii de de-
pozitare şi de producţie, situată în localitatea Satu Mare, str.
Teilor, nr. 21, judeţul Satu Mare 855.206 lei.
Teren cu hala, suprafata utila de  595,55 mp, situate in local-
itatea Botiz, ferma Osvareu, jud. Satu Mare, 146.000 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB SRL, str.
B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare, 1.835.354 euro.
Cladirea administrativa (Locatem) suprafata utilă de 349,86
mp, cu hala de productie cu suprafaţa utilă de 1.251,72 mp.
Situat în localitatea Satu Mare, str.  Energiei, nr. 4-6, la suma
de 630.118 lei.

Case si Apartamente
Apartamente situate in Satu Mare, str. Ostrovului nr.2 bl.2

-ap: 116 la pretul de 7.300 Euro
-ap: 118 la pretul de 7.300 Euro
-ap: 317 la pretul de 6.600 Euro
-ap: 406 la pretul de 5.200 Euro

Proprietatea imobiliară teren intravilan situată în loc. Satu
Mare , str.Lucian Blaga , nr. 388 , jud. Satu Mare. si casa de
locuit si anexe demolabile – 3.400 mp la pretul de vanzare de
80.000 euro.
Apartamente situate in Carei, str. Decebal, nr. 5, ap.7 (35.79
mp), ap.8 (12.14 mp), ap.14 (35.79 mp), si ap.15 (12.14 mp),
toate la pretul de 80.030. lei.
Apartament cu 2 camere (Bizmann), situat in Apahida, str.
Decebal, nr. 18, ap. 2, judetul Cluj suprafata utila de 60,91
mp, la 22.310 euro.
Garsoniera (C&V Loremar) situata in Satu Mare , str.Ion
Ghica, bl. 38/1 , ap.110 , jud.Satu Mare la 800 Euro.
BUNURILE IMOBILE ENUMERATE MAI SUS POT
FI INCHIRIATE!!!

Terenuri
Teren intravilan (Le Griff )  in localitatea Decebal, str. Pocăi-
ţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu Mare, 2300 mp, la suma
de 31116 lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare zona Poligonu-
lui, utilitati aproximativ la 200 m, la pretul de 33.410 euro.
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in localitatea
Tureni, utilitati apa,  current, gaz 100 m, vis-a-vis de Motel
Paradis, in vecinatate de centrul logistic AQUILA, judetul
Cluj la pretul de 184.950 euro.
Teren intravilan (MDS Vlampa) situat in Satu Mare zona
Petre Ispirescu f.n. impartit in 5 parcele de 350 mp pana la
500 mp, la suma 25.400 euro.
Teren intravilan (West Regal) situat în localitatea Satu Mare,
str. Păuleştiului, nr. 76, judeţul Satu Mare, în suprafaţa de
1.800 mp la pretul de 179.520 lei.
Teren  extravilan zona Balta Blonda in suprafata de 10.600
mp la pretul de 1.630 euro.
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în cartea funciară nr.
2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la pretul de 42.520 lei.
Teren extravilan, (B$G) 31.350 mp in  localitatea Martinesti,
zona Drumul National DN-19F, f.n., comuna Odoreu, jude-
ţul Satu Mare la 77.000 EURO. 

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

SC BLU BELL SRL
Masina prelucrat piei cu accesorii  50,500.00
lei
Desalator piei MT 3,5 Largxmt 15,040.00 lei
Masina stors continuu  18,770.00 lei
Butoaie cu batatoare    22,130.00 lei
Masina de stors intins Rizzi 25,650.00
lei
Masina de prelucrat piei  22,030.00 lei

SC HORIZONT SRL
Masina de mixat vopsele  4.405 lei
Masina de mixat vopsele  2.456 lei
Casa de marcat                     432 lei
Autoturism espero             1.465lei
Mobilier 640 lei
Mobilier 46 lei
Stoc marfa (vopsele)      43.210 lei.

SC B&G ITALCONSTRUZIONI
- excavator ( draglina ), -     80.420,00 lei;
- statie sortare -   491.458,00 lei;
- statie betoane -   558.475,00 lei;
- autobasculanta, marca Iveco-     22.339,00 lei;
- autobasculanta, marca Iveco-     67.017,00 lei;
- sistem de cantarire -       6.224,00 lei;
- mobilier sediu -       6.143,00 lei

SC BIZMANN SRL
- autoturism Opel Astra Classic II, -   6.897,00
lei;
- autoutilitara Renault Master, - 11.495,00 lei;
- autocamion Daewoo Avia, - 13.410,00 lei;
- autocamion Mercedes Atego 817, - 11.495,00
lei;
- stocuri marfa - 36.499,00 lei;
- obiecte inventar -   7.903,00 lei;
- mijloace fixe - 58.498,00 lei;

SC ECOSOIL SOE SRL
Diverse bunuri mobile 

SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile

SC CORALIS CONSTRUCT SRL
Buldoexcavator JGB 3CXT defect 15.574 lei

SC C&V LOREMAR SRL
Diverse utilaje de constructii si mijloace de transport.

SC CAMYRAL IMPEX
dacia solenza 1.000
peugeot 8.923
autospeciala cisterna 20.000
dacia 1305 1.000
pompa rk 2.267.72
combina frigorifica 924.29
casa de marcat 572.5
casa de marcat 480
sistem de supraveghere 811.29
sistem de supraveghere 770.97
mobilier 1.500
sistem gestiune 5.425.98
sistem gestiune 6.367.57

SC CLARA PROD COM SRL
Mercedes Sprinter (frig) 8.535,7 Lei
Dacia SM 42 CBA (frig) 2.012,9 Lei
Dacia SM 04 MFL (frig) 4.817,3 Lei
Citroen Jumper (frig) 7.012,3 Lei

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC DOMINIUM SRL
Diferite utilaje de constructii si mijloace de transport

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

SC OVO PLUS SRL
Diferite utilaje agricole
Vaci Holstein 32 Buc

SC GHEORGHINA SRL
DACIA 1307 1,125.00 lei
CAP TRACTOR VOLVO+
VAGON KRONE  80,458.00 lei
TAHOGRAF 352.00 lei  

SC LOCATERM SA
Diferite utilajele de atelier, mijloace fixe si auto
Lista bunurilor poate fi vazuta pe site-ul www.euro-insolv.ro.

GIMAR POMICOLA
Scarificator la pretul de 1690.5 lei 
Instalatie tratat  la pretul de 4103.6 lei 
Freza rotativa la pretul de 5419.8 lei 
Tocator resturi la pretul de 8155.5 lei

S.C. TRUM S.A.
Inele rascheing
Umplutura ceramica stiberl

SC BIANCA TRANS SRL
1 AUTOTRACTOR IVECO MAGIRUS SM 14 DIU 
38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA KOGEL SM 04 WNE 
8.000 lei
3 SEMIREMORCA SCHMITZ SM 15 DIU 
18.800 lei
4 AUTOTRACTOR IVECO 190-30 SM 19 DIU 
20.900 lei

SC LEVIS SRL
Autoutilitara Volkswagen  4.440,00 lei
Centrala termica din fonta    700,00 lei

SC ELEGANCE COM SRL
autoutilitara citroen 6,390.00 lei
opel vectra 9,230.00 lei
mas frezat 74.48 lei
mas comb circ gaurit 70.56 lei
masina de frezat hammer 608.53 lei
ventilator 67.31 lei
banc aspirant 2,161.78 lei
cabina vopsit 1 3,951.36 lei
cabina vopsit 2 3,001.62 lei

SC LUCMAR SRL
AUTOTURISM OPEL ASTRA 
11,280.00 lei
AUTOUTILITARA DACIA 1304 2,935.00
lei
AUTOUTILITARA FORD TRANZIT 11,720.00
lei
Diverse utilaje de panificatie

SC TEBO AUTO SRL
Diferite piese, stoc

SC SZALKA TUZEP SRL
Diverse bunuri mobile

SC SOTARA SRL
AUTOTURISM OPEL  8,866.00 lei

SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
MICROBUS FORD                   23.894,15 lei

SC SIMALEX GROUP SRL
AUTOTURISM FORD  1,000.00 lei
GENERATOR 3KW 1,000.00 lei
GENERATOR 2,2KW 1,000.00 lei
CENTRALA TERMICA  500.00 lei
GENERATOR ELECTRIC  1,000.00 lei
MOBILIER 600.00 lei

SC EUROPOWER M&M SRL
Ford Transit  an 1991  defect             pret 2170 lei
Diverse bunuri mobile

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar
din  str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A, Satu Mare, in fie-
care vineri, SC ERGOLEMN S.A ora 08:00, SC WEST
REGAL SRL 08:30, , SC. LOCATERM S.A. 09:30, S.C.
AGROMEC PĂULEŞTI S.A 10:00, SC B&G ITAL-
CONSTRUZIONI SRL 10:30, SC MANITA
GUINEEA SRL 11:00, SC MIDICONS SRL 11:30, SC
MDS VLAMPA CONSTRUCT SRL 12:00 , SC AN-
DANDINO LAND  SRL ora 12:30, SC TECHNO-
TRADE SRL 13:00, SC DOMINIUM SRL ora 13:30 ,
SC ELEGANCE COM SRL ora 14:00 pm, SC HORI-
ZONT SRL ora 14:30, SC SIMACO VEST DISTRIBU-
TIE SRL 15:00, SC BIZMANN SRL 15:30. 

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate
de lichidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica
bunurile debitoarei SC PANNATEK SRL in fiecre vineri
ora 11:00 lista bunurilor mobile si imobile se gaseste pe
site-ul www.euro-insolv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari
bunuri
Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa li-
chidatorului judiciar la  sediul ales  al acestuia  din str. Con-
stantin Brancoveanu, nr. 3/A,  Satu Mare, sau la nr. de telefon
0744601144, 0361 809 462; sau email office@euro-insolv.ro

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate
de lichidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica
bunurile debitoarei: Autotractor marca Volvo 3 bucati, prêt
de pornire 12.900 euro, Semiremorca Krone 1 bucata prêt de
pornire 4.900 euro, licitatia se organizeaza in fiecare zi de vi-
neri ora 9:00 am, si va avea loc in localitatea Dorolt nr. 233/E,
jud. Satu Mare.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate
de administrator judiciar, scoate la vanzare prin licitatie
bunurile SC CLARA PRODCOM SRL ce consta in, fab-
rica de procesare mezeluri cu utilajele aferente la suma de
427.717 euro, loc. Carei, DN 19 – Ferma Ianculești, județul
Satu Mare. Licitatia va avea loc la sediul ales al administra-
torului judiciar, strada C. Brancoveanu nr. 3/A, SATU
MARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00.
Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin TVA

Cabinet Individual de Insolventa Moldovan Felicia Ioana,
scoate la vanzare prin procedura insolventei bunurile
falitei:S.C. RIUS DESIGN S.R.L. prin vanzare directa di-
verse bunuri mobile, autoturism Opel combi, stoc de marfa
confectii dama, diverse obiecte de inventar: imprimanta
canon, aspirator, expresor cafea nasturi, etc. la preturi deosebit
de avantajoase a caror pret total de vanzare este 22.587  lei
plus T.V.A., alte detalii la sediul Cabinetului de Insolventa
Moldovan Felicia Ioana din satu Mare, str. M. Viteazul nr. 9,
sau la nr. de telefon: 0752021522.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL  în calitate de lichidator ju-
diciar a  debitoarei SC SAMCAR SA  conform sentinţei civilă
nr. 1269/F/12.09.2013 pronunţată de Tribunalul Satu Mare
Secţia Comercială şi Contencios Administrativ în dosarul  nr.
13904/83/2010, scoate la vanzare prin licitatie publica cu stri-
gare imobile de tip „abator”, compuse din clădiri, construcţii
şi terenul aferent, spatii comerciale, si imobil de tip „clădire
exploatare”, situată în localitatea Halmeu, gara CFR, acestea
se vand in bloc, la pretul de 5.150.313 RON. Licitatia va avea
loc la sediul ales al administratorului judiciar din str. Con-
stantin Brancoveanu, nr. 3/A,  Satu Mare, in data de
20.01.2017, ora 09.00.

EURO INSOLV S.P.R.L., scoate la vanzare,
prin procedura insolventei, bunurile falitelor:

case, apartamente,terenuri, diverse:
Informatii suplimentare la tel.
0744601144 sau 0749212108

Teren intravilan 12 arii în Botiz pe strada Noroieni la
doar 800 m de Aqua Park. Proiect existent pentru o pen-

siune. Preţ negociabil 22.000 euro. Detalii la nr.
0741111269

Vând apartament 2 camere 54
mp + 2 balcoane, etaj 4, pe
drumul Careiului 154/A,
preţ negociabil - 16.000 euro.
Informaţii, telefon 0754-
504755.

Vând urgent apartament cu 2
camere, etaj II cu balcon, si-
tuat in Micro 15, str. Ozana.
Pret 20.000 euro.
0740788506

FitneSS 

Solar 

Saună

Welness Spa
Ravensburg Nr.7

Satu Mare

Vând teren 12 ari în
zona Bercu Roşu.

Telefon 0740429525.
Preţ negociabil.

Vând 30 de ari de teren cu loc
de casă şi front deschis pe
Calea Odoreului. Preţ nego-
ciabil. 0766-324219.

Lansez porumbei albi la nunţi
sau alte evenimente. Telefon
0742-784765, 0723-969946.

Instructor auto, autorizat,
categ. B. 0746-604824.



parter,Carpaţi 2, utilat.Preţ ne-
gociabil, merită văzut. Tel:
0748.380250
l Vand apartament 3 ca-
mere, et.4, micro 15, renovat
recent, 27.000 euro. Tel
0747519133
l Vand apartament 3 camere
in micro 17 etaj 4 Tel
:0744.646.152  

APARTAMENTE 
4 CAMERE

l Schimb apartament cu 4
camere in Timisoara in zona
centrala 100mp, cu apartament
sau casa in Satu Mare. Accept
Variante. 0722415202 
l Vând apartament cu 4 ca-
mere în Micro 17. Informaţii la
telefon: 0751149372

VÂNZĂRI CASE

l Haşdeu 14, Casă 2 camere,
bucătărie, baie, cu intrarea prin
curte comună. Vând 32 000
Euro sau schimb cu aparta-
ment. Telefon 0742943135.
l De vanzare un apartament
intr-o casa particulara, garaj,
curte, incalzire centrala. telefon
0755.431.345, intre orele 17-
19
l Vand casa partial demolat
cu front de 9m in total 5 ari
teren pe Gabriel Georgescu nr
52 cu gaz,canalizare+apa si cu-
rent.Tel:0746.957.525 
l Vand casa in rosu+casa de
locuit cu gradina mare, in Vetis,
tel.0770.259.933
l Vand casa cu gradina cu
pret de 20-25%, pozitie fru-
moasa. Tel 0261.871.558 

IMOBILIARE CAREI

l Vand teren intravilan 2.12
ha, cu toate utilitatile, Carei.
0749427560.

IMOBILIARE 
ALTE LOCALITĂŢI

l Vand teren agricol loc.Din-
desti zona furdulau 1 suprafata
86 arii,pentru mai multe detalii
la Tel:0758.436.179 sau
0759.176.865
l Vand casa in Craidorolt.
0748928686
l Vand casa taraneasca la
Medisul Aurit. Telefon
0755.583.070
l Vand teren agricol. Telefon
0721.022.662
l Vand casa, pozitie fru-
moasa, pe baza unui motiv o
vand cu 70% reducere. Infor-
matii la telefon 0261.871.558

VÂNZĂRI AUTO

l VVind IVECO din 2001,
neinmatriculat, cabina dubla,
platforma, roti duble, 3500 kg
total. 0744897711
l Vand masina Hyunday cu
7 locuri, K102/5800, an fabri-
catie 1999, km 160.000, motor
doch (american), benzina, 550
euro, negociabil. Telefon
0755.431.345 intre orele 17-19

PIESE DE MAŞINI

l Vand piese pentru Dacia,
dezmembrez Dacia, electromo-
tor, alternator, capota, bara, etc.
Tel 0740698675

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand vin de Orasu-Nou, 7
lei litru, 0753.023.559
l Vand lemn stejar si fag, 200
lei ms. Tel 0758.413.923
l Vand peleti fag, produca-
tor, Carei. 0748220359.
l Vand mobila de bucatarie
cu aragaz si chiuveta Tel
:0754.523.463
l Vand bricheti RUF din fag
si rotunzi pentru foc la 6.5
RON baxul de 10 kg.
0748.911.480

VANZARI ANIMALE

l Vind 3 porci grasi 180-200
kg, crescuti cu cereale, gospoda-
rie proprie, Urziceni 352.
0720439756

VÂNZĂRI DIVERSE AGRI-
COLE

l Vand peleti producator.
0748220359.
l Vand triticale. Telefon
0773.384.389
l Vand semanatoare de grau
si de porumb. Telefon
0786.602.150

ÎNCHIRIERI

l Închiriem spaţiu pentru
Depozit, suprafaţă utilă 450
mp. plus Beci, Atelier auto -
trei boxe utilat şi spaţiu come-
rical de 350 mp., în Negreşti
Oaş 0744.868.621

CUMPĂRĂRI

l Cumpar argint 1,7
lei/gram. 0744797695
l Cumpar stiuleti (fara
boabe). 0745211632
l Colectionar cumpar marci
germane (DM). 0754456858
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Insolvenţa SM SPRL
vinde, prin licitaţie publica: case; apartamente; 

terenuri; diverse.
Informatii suplimentare la tel. 0751.212.193,

0745.245.844 sau www.insolventasm.ro
Case:
Casă de locuit D+P+E+M, având SU = 299,88
mp și SC = 390,88 mp + teren în suprafață totală
de 300 mp, din care suprafața construită de 170
mp, str. Toamnei, nr. 12/C – 299.990,25 lei
Casa in sc=245 mp si teren in suprafata de 2.500
mp, sat Cehal, str. Principala, nr. 94 – 20.400
euro 
Casă S+P+M, cu suprafața construită de 170,36
mp și suprafața utilă de 136,28 mp + teren intra-
vilan în suprafață de 238 mp, situate în loc. Satu
Mare, str. Clujului, nr. 35, jud. Satu Mare –
72.000 euro

Apartamente:
Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti
– 25.847 euro

Terenuri:
Teren intravilan în suprafață de 719 mp cu
construcție P+M, în suprafață construită de 95
mp, situat în loc. Mărtinești, str. Verona, nr. 30,
jud. Satu Mare, înscris în CF 102838, având nr.
Top. 822/6a/32 Odoreu - 64.600 euro
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 De-
cembrie 1918, nr. 32/B – 31.144 euro 
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 17.063
euro 
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna
Sapata, jud. Arges - 6.860 euro

Alte imobile:
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N.,
jud. Satu Mare, compusa din grajd de animale,
SU 1.400mp, constructie cu destinatie admini-
strativa, productiva si depozitare P+E, SU
144mp + teren extravilan 21.500 mp, alaturi de
utilaje agricole si 21 de bovine – 246.866 euro
Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str.
Principală, nr. 99, jud. Satu Mare, compusă din
grajd, filtru sanitar, sală de necropsie, depozite,
silozuri, sală de muls, vestiare personal, birouri,
grupuri sanitare având suprafața construită de
2.463 de mp și suprafața utilă de 1.905 mp +
teren intravilan în suprafață de 5.800 mp -
324.654 euro
Spatiu comercial si socio-administrativ
S+P+2E, partial construit, in suprafata de 214
mp, depozit, birouri si 2 soproane in SC=144mp
si 36 mp + teren 4.437 mp, situate în loc. Satu
Mare, str. Alecu Russo, nr. 25/A – 600.000 lei +
TVA
Teren 3.104 mp + constructii, hala depozitare -
540 mp, anexa la hala - 125 mp, spalatorie auto -
80 mp, atelier - 96 mp, atelier croitorie - 50 mp,
atelier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125
mp, platforme betonate - 1.600 mp,  Satu Mare,
str. A. Berinde, nr. 27 – 121.385 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12,
ap. 2, compus din spatii comerciale, de productie
si depozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren
aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp -
214.795 euro
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de
producție (fost abator) și clădire de birouri, în
suprafață construită de 619 mp, situată în loc.
Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare +
transformator-  54.159 euro
Activ imobiliar format din centru de prelu-
crare plante medicale, 463,89 mp + teren
8.011 mp ( proprietatea Statului Roman, in
folosinta ), situate in loc. Micula, str. Garii, F.N.
jud. Satu Mare - 58.055 euro 

Constructie cu destinatie productiv-adminis-
trativa, avand suprafata construita de 274,27 mp
+ teren intravilan in suprafata de 1.293 mp., sit-
uate in loc. Carei, str. Campului, nr. 54, jud. Satu
Mare - 33.000 euro 

Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
21.140 euro
Casa ( spatiu commercial ) P, 86,33 mp + teren
aferent 76 mp, str.  Vasile Lucaciu, nr. 8  – 34.350
euro 
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, sit-
uat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – negociere directa
Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr.
289 – 41.930 euro
Imobil commercial si socio administrativ,
P+M, 150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr.
187 – 9.377 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat
in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud.
Satu Mare – 8.983 euro

Regimul TVA pentru bunurile imobile ur-
mează să se supună reglementărilor legale în
vigoare la data perfectării tranzacției, cumpă-
torul urmând să suporte obligațiile care îi revin
din acest punct de vedere.

Auto:

Autoutilitară, Marca Man, masa proprie
13.900 kg, putere motor 338kw, an fabricatie
1998, motorina, rulaj estimate 1.200.000 km –
7.400 euro + TVA

Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie
3.400kg – 2.200 euro + TVA

Autoutilitară N3, BC autotractor, marca
MAN, model TGA 18.440, nr. de identificare
WMAH13ZZ77M466632, an fabricație 2007,
motor tip D 20066 LF31, capacitate cilindrică
10.518 cmc, putere max. 324 Kw/1.900 rmp,
nr. de înmatriculare SM 16 FIN - 12.300 euro
+ TVA, posibilități de rată

Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie,
1995 – 2.595 euro + TVA

Dacia Logan, Break, an fabricatie 2007 –
5.261 lei + TVA

Renault Twingo, an fabricatie 1998 – 1.330 lei
+ TVA

Diverse:

Sistem transport cu cupa Kubat ( nou ) -
19.854 euro + TVA, negociabil
Casete video – 1.185 bucati - 503 euro +
TVA
Discuri DVD video – 2.342 bucati - 782 euro
+ TVA
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 7.633 euro + TVA
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje tamplarie PVC )-
proprietatea Termotib SRL
Bunuri mobile(aparat terapie, masa de kine-
toterapie, diverse ) proprietatea Alex & Carina
SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine ) pro-
prietatea Ralu SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine ) pro-
prietatea Luciana Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto
) proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral
Prest SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( auto, calculator, tv + sup-
port, mobilier ) proprietatea Spaac Manera
Bunuri mobile ( fosta fabrica de ter-
mopane – masini debitat, gaurit, freze,
stoc marfa, etc )proprietatea Omnia Carei
SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii
) proprietatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik
& Sebastian SRL
Bunuri mobile ( Miniexcavator ) propri-
etatea Alessy Hidro Construct SRL
Bunuri mobile( utilaje constructii ) propri-
etatea Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Ne-
gresti Oas
Bunuri mobile ( monodistilator, cantar cu
platforma, flamfotometru ) proprietatea
Explamed SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport,
camioane, auto, utilaje de constructii,
obiecte de inventar ) proprietatea Esrom Tel
SA
Bunuri mobile ( utilaje de constructii,
obiecte de inventar ) proprietatea Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie
mobila ) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) pro-
prietatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie,
obiecte de inventar ) proprietatea Ariana
Iacob SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii
prime producerea de tâmplărie
PVC/AI) proprietatea Panatek Investment
Group SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje croitorie
) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL
Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie
) proprietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto,
echipamente )proprietatea Vindex Romania
SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) propri-
etatea Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) propri-
etatea Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje service auto, di-
verse ) proprietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cup-
tor, centrala tratare aer, aparat aer condi-
tionat, combina frigorifica,
diverse) proprietatea Fodo Trading Ltd
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa
garaj, stoc de marfa format din panouri
sectionale pentru usi de gaqraj, auto ) pro-
prietatea Mirosof SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto )
proprietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca ) Agro Nord Vest
SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) pro-
prietatea Termo Market Group SRL-D
Generator current2/06.12.2000 - 57 euro +
tva
Centralatel. Alcatel 4200/M/06.12.2000
– 636 euro + tva
GeneratorPFAGT 1201 RETI – 68 euro +
tva

Vânzări  anvelope second
hand si noi. Jante tablă si aliaj,
tel:0746 817 662

Mobilier de cameră cu două
dulapuri, rafturi, dulăpior mic,
din pal nelaminat. Preţ nego-
ciabil. Telofon 0742 987 140.

Inchiriem in Satu Mare, Cen-
tru Nou, in imobil nou de bi-
rouri cu lift, 72 mp, etaj 2,
pentru diverse servicii: birouri,
cabinete medicale, avocatura,
notar, salon infrumusetare etc.
Tel: 0743.015.808

Inchiriem spatii pentru birouri,
central, b-dul Vasile Lucaciu
nr.3, persoana de contact tele-
fon 0746.203.387

Închiriez garaj, pe termen lung,
6-12 luni, spaţios, curat, 17 mp,
pe strada C. Negruzzi, în spatele
Catedralei Greco-Catolice. Tele-
fon 0742-502958, 0261-
712441.

Vând pastrăvărie Km 9 Negreşti Oaş, sau schimb cu apartament în Satu
Mare. Tel. 0745526167

Vând teren intravilan 75 ari, cu hală 1000 m/2, toate utilităţile pe strada
Depozitelor. tel 0745526167.

Vând Citroen C3, 1.1
benzină, an fabricaţie 2008.
Telefon 0742913114.

Vand Renault Megane, an
2011, cutie automata, diesel,
tel 0758.306.644

Vand Vw Crafter, 2007. Pret
6.900 euro negociabil.
Tel.0740.899.509

VAND LOC DE CASA IN
SATU MARE, IN CAR-
TIER IRIS, 9 ARI, INTRA-
VILAN, OFERTA
AVANTAJOASA. TELE-
FON 0744.432.370

Cladire in Borsa, Maramures,
trei nivele, suprafata locuibila
280 mp, str.Viilor, nr.59, gra-
dina 21 de ari plus anexe gos-
podaresti. Merita vazuta. Tel
0748.559.286

Vând parterul din casă cu 2
nivele cu grădină, cartierul Ti-
tulescu. Telefon 0752-
217797 sau 0740-463442.

Vând casă pe strada Retezatu-
lui nr. 30. Curte comună. Preţ
29.000 euro sau schimb cu
apartament. 0740-227618. 



Gazeta de Nord-Vest Programe TV15/ Vineri, 20 ianuarie 2017

07:00 – Avocat TV (reluare )
08:00 – Ora Adevărului (reluare)
09:00 – Program pentru copii:
„Carlos Omida”, ep. 8
09:30 – La vârsta noastră...
10:00 – Teleshopping 
10:50 – Program pentru copii:
Gaşca din Sugar Creek, „Hoţul
din mlaştină”
12:00 – Politica Sătmăreană
(reluare)
13:00 – Calea, Adevărul şi Viaţa
14:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Şcoala Sătmăreană 
17:00 – Avocat TV 
18:00 – Ora Adevărului 
19:00 – Muzică de petrecere

20:00 – Ştiri NV TV 
20.45 – Incursiune în cotidian 
22:00 – Oameni şi Fapte
(reluare)
23:00 – Ştiri NV TV 
23:50 – Film artistic: „Călătorie
în viitor”
02:00 – Incursiune în Cotidian
(reluare)
03:00 – Film artistic: „Călătorie
în viitor”
04:00 – Documentar:
„Hollywood” ep. 4
04:30 – Film serial: „Teatrul de
pe strada 7”, ep. 15
05:00 – Film documentar:
„Verdictul ştiinţei”, ep. 4
05:30 – Muzică de petrecere 
06:00 – Avocat TV  (reluare)

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal mati-
nal 07:50 Sport 08:00
Telejurnal matinal
08:45 Sport 08:50
Vorbeşte corect!

09:00 Ştirile de mâine (R) 09:35
Vreau să fiu sănătos 09:45 Magazin
World Cup RUSIA 2018 (R)
10:15 Teleshopping 10:40 Româ-
nia 9 (R) - Partea I 11:20 România
9 (R) - Partea a II-a 12:00
Teleshopping 12:35 TVR 60
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal15:10 Fără
etichetă 16:00 EURO polis 17:00
Telejurnal 17:30 Euroconsuma-
torul 18:00 Perfect imperfect -
America 45. Trump la Casa Albă
20:00 Telejurnal 20:50 Sport 21:00
Ediţie specială - Partea I 22:00
Ediţie specială - Partea a II-a 

10:30 Vorbeşte
lumea - Moş
Crăciun există!
(prima editie)
13:00 Ştirile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă 15:00 La
Maruţă 17:00Ştirile Pro Tv18:00
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro
Tv 20:30 Sahara 22:45 Mărturie
mortală 

08:00 Neatza cu
Răzvan şi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasă pen-

tru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00 Acces di-
rect 19:00 Observator 20:30 Cursa
mortală: Infernul 22:30 Despărțiți,
dar împreună 00:30 Cursa
mortală: Infernul (R) 

07:00 Teleshopping
07:15 Trăsniți din
NATO (R) 09:00
Tilică, steluță de
cinema 09:30

Teleshopping 10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping 11:30 Casa:
construcţie şi design 12:00

Teleshopping 13:00 Pitici și tătici
13:30 Teleshopping 14:00 Focus
14:30 Teleshopping 15:00 Camera
de râs 15:30 Cireaşa de pe tort
16:30 Focus 17:00 Apel de urgenţă
18:00 Focus 19:30 Mama mea
gătește mai bine 20:30 Patul con-
jugal 22:30 Trăsniți din NATO
(R) 01:00 La TV (R)

07:00 Știrile Kanal
D 07:45 Teleshop-
ping 08:15
Dragostepunctro
(R) 09:15

Teleshopping 09:45Dila 12:00
Știrile Kanal D13:00 Te vreau
lângă mine 15:00 Teo Show
16:30Yaman 18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D
20:00Furtună pe Bosfor 22:30
Sabbagh în acţiune 23:30 A
Haunting in Salem 

07:00 Culorile
iubirii (R) 08:00
Pentru că te
iubesc (R) 09:15

Totul pentru tine (R) 10:30Vieti
schimbate (R)11:30 Intrigi in Par-
adis (R) 12:30 Teleshopping
13:00Dragoste cu imprumut (R)
15:00 Culorile iubirii 16:00 Pen-
tru că te iubesc 17:00 Totul pentru
tine 18:00Intrigi in Paradis 19:00
Vieti schimbate - (ultimul episod)
20:00  Dragoste cu imprumut
22:00 Inimă de frate 23:00
Moștenirea 00:00 Totul pentru
tine (R) 

07:35 The Man
Who Knew Infin-
ity 09:20 Carol
11:20 Viața

secretă a lui Marilyn Monroe14:15
Frankenweenie 15:45 Marea pasi-
une 17:35 Filme și vedete 18:10
The Man Who Knew Infinity
20:00 Șase 21:00 Mândrie +
Prejudecată + Zombi 22:45 Ile-
gitim 00:15Domnișoara Mead-
ows01:40 The Revenant: Legenda
lui Hugh Glass 

07:00 Ştiri
Sport.ro 08:00
Ştiri Sport.ro
09:00 Ştiri

Sport.ro 09:10Ora exactă în sport
10:00 Ştiri Sport.ro 10:10 Ora
exactă în sport 10:45 Ora exactă în
sport 12:00 Ştiri Sport.ro
12:10Ora exactă în sport 13:00
Fotbal Uefa Champions League:
Sporting - Real Madrid 15:00 Ştiri
Sport.ro 15:30 Superspeed 16:00
Fotbal UEFA Europa League: FC
Steaua Bucureşti – Osmanlispor
18:00 Ştiri Sport.ro 18:30 Ora
exactă în sport 19:00 Local Kom-
bat ''Terminatorii'' 20:00 Marea
Ţăcăneală 22:00 1000 de
întâmplări mortale 23:00 Punk'd.
Ţeapa secolului! 00:00 Ştiri
Sport.ro 00:30 Local Kombat
''Terminatorii'' 02:30 Ştiri Sport.ro

08:05 Tenis:
Openul Australiei –
Melbourne 10:00
Tenis: Ghem, set şi
Mats – Extra 10:15

Tenis: Openul Australiei – Mel-
bourne 15:15 Tenis: Ghem, set şi
Mats – Extra 15:30 Biatlon: Cupa
mondială 16:45 Tenis: Alegerea lui
Mats 17:45 Schi alpin: Cupa
Mondială 18:45Sărituri cu schi-
urile: Cupa Mondială 20:00 Tenis:
Alegerea lui Mats 20:50Ştiri:
Ştirile Eurosport21:00 Snooker:
Mastersul de la Londra, Regatul
Unit 00:25 Ştiri: Ştirile Eurosport
00:35 Sporturi de iarnă: Povestea
sportivului FISU 00:45 Sărituri cu
schiurile: Cupa Mondială01:15
Schi alpin: Cupa Mondială 01:45
Tenis: Ghem, set şi Mats – Extra 

09:00 Previziuni 10:40
Pe cuvant 11:00 Pre-
viziuni12:00 Obiectiv
14:00 Esențial 16:00
100 de minute 18:00 

La Ordinea Zilei 20:00 Subiectiv
21:00 Exces de putere 23:00 În
Premieră 00:00 Ştiri 01:00 La Or-
dinea Zilei (R) 03:00  Exces de

putere (R) 04:48 Teleshopping

07:00 Dimineaţa de
ştiri la Realitatea TV
11:00 Oameni şi fapte
14:00 Casa Poporului
15:00 Newsroom
18:00 Realitatea de la

fix 18:30 Banii vorbesc 20:00
Prime Time News 21:00 Reali-
tatea Românească  23:31 Reali-
tatea de la fix 00:00 Realitatea de la
fix 00:30 Academia de evazi-
une02:00 Realitatea de la fix 

07:40 Regii
licitaţiilor - Boxe de
la un cinematograf
d r i v e - i n / Ş a u a

regală 08:10 Războiul depozitelor
- Canada - Schlock Therapy
08:35Executorul - Un om munci-
tor 09:05 Cum se fabrică ? - Tocuri
de pistoalele ca în Vestul
Sălbatic/Carcase pentru filmări
subacvatice09:30 Reciclări inge-
nioase - Capace pentru guri de
canal şi globuri cu zăpadă 10:00
Supravieţuire în doi - Scapă și fugi!
11:00 Maşini pe alese - Chevrolet
Camaro 12:00 Lupte între
roboți13:00 Maşini clasice restau-
rate - Dubița VW 14:00
Vânătoarea de maşini - Profituri
rapide şi furioase 15:00
Supermașini - Pagani Huayra
16:00 Regii licitaţiilor - Boxe de la
un cinematograf drive-in/Şaua
regală 16:30 Războiul depozitelor
- Canada - Schlock Therapy 17:00
Executorul - Un om muncitor
17:30Fail Army - Episod 9 18:00
Test de supravieţuire în doi - Peisaj
apăsător 19:00 Reciclări inge-
nioase - Capace pentru guri de
canal şi globuri cu zăpadă 19:30
Cum se fabrică ? 20:00 Un oraș la
capătul pământului 21:00 Viaţa la
capătul lumii - Măsuri disperate
22:00 Alaska: Ultima frontieră -
Rătăcite în larg 23:00 Fail Army -
Episod 36 23:30 Fail Army 00:00
Nerecomandat celor slabi de inimă
- Experimente periculoase 

BERBEC (21.03 - 20.04)
S-ar putea să fiţi bulversat

din cauza unor nereuşite care parcă
se ţin lanţ. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Sunteţi confuz şi predis-
pus să faceţi greşeli. Vă sfătuim să
vă concentraţi asupra problemelor
urgente.  
GEMENI (22.05 - 21.06)

Sunteţi irascibil şi riscaţi
să stricaţi relaţiile cu colaboratorii.
Este indicat să evitaţi ieşirile în so-
cietate şi afacerile, pentru că sunteţi
predispus la greşeli. 
RAC (22.06 - 22.07)

Astăzi vă concentraţi mai
greu, aşa că vă sfătuim să amânaţi
deciziile importante. Ar fi bine să
evitaţi activităţile care necesită efort
intelectual şi luciditate. 
LEU (23.07 - 22.08)

S-ar putea să aveţi pro-
bleme cu banii, motiv pentru care
nu vă simţiţi în largul dumneavoas-
tră. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Intenţionaţi să preluaţi
noi sarcini la serviciu, dar nu sunteţi
sigur că veţi reuşi. S-ar putea să aveţi
discuţii aprinse cu colegii, dacă
refuzaţi să ascultaţi şi părerile lor. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Survin evenimente ne-
prevăzute, care vă împiedică să vă
respectaţi programul. Nu este indi-
cat să vă puneţi mari speranţe într-
o afacere pe care o credeaţi
profitabilă. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Sunteţi foarte ambiţios,
dar conjunctura actuală nu vă ajută
prea mult. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

S-ar putea să fiţi puţin
surmenat şi, din această cauză, să
deveniţi irascibil. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

S-ar putea să nu vă simţiţi
în formă, ceea ce vă accentuează
starea de nervozitate.  
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Din cauza problemelor
sentimentale, dimineaţă este posibil
să fiţi confuz.  
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Din cauza amânării unei
delegaţii, programul vă este dat
peste cap. S-ar putea să vă enervaţi
pentru că sunteţi nevoit să pierdeţi
timpul fără folos.

HOROSCOP

Ora 22.45 - Mărturie mortală

Nr. 1605 / 21.12.2016

INSOLVADMIN RO IPURL cu sediul în
Satu Mare, str.Maramureș nr.15, înregistrat la
UNPIR sub nr. RFO II – 3778, CIF
31609950, (fost C.I.I. LUCIAN
DIMULESCU) în calitate de lichidator ju-
diciar, anunță scoaterea la licitație a
următoarelor bunuri ale debitorilor de mai
jos. Licitațiile se vor ține la biroul IN-
SOLVADMIN RO IPURL din Satu Mare,
P-ța Libertății nr.20, cam.206 :
1)SC MIRACRIS FACE OFF SRL-D,
CUI 29807247

Mobilier bar :
a) Canapea – 6 buc – 306,18 lei / buc
b) Tabureti – 10 buc – 25,52 lei / buc
c) Scaune – 4 buc – 42,53 lei / buc
d) Mobilier bar – 1020,60 lei
e) Masute cafea – 10 buc –34,02 lei / buc
f ) Aparat aer condiționat – 486 lei
g) Aparat purificat aer – 874,80 lei
h) Boxe – 2 buc – 437,40 lei
i) Amplificator – 306,18 lei
j) Casa de marcat – 174,96 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la
ora 8:30 , începând cu data de 03.10.2016
Garanția de participare la licitație – 10% din

valoarea de pornire. 
2) SC TERMO FENSTER SRL, CUI
16633610
a) Autoutilitară Dacia Drop Side 1.9 D, an
fabr.2004 – 1764,91 lei
b) Compresor Fiac Apollo 1000 – 344,38 lei 
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la
ora 9.
Garanția de participare la licitație – 10% din
valoarea de pornire.
3) SC DORHER INVEST SRL, CUI
28333463
a) Autoutilitară Ford Transit, nr.înmatriculare
SM-08-DHR, an fabr.1994 – 2887,04 lei

b) Compactor Bitelli – defect – 3440,94 lei
c) Mobilier – 71,67 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la
ora 9:30.
Garanția de participare la licitație – 10% din
valoarea de pornire. 
4) SC SAMINVEST CFG SRL, CUI
16088328
a) Imobil situat în Satu Mare, B-dul Traian
nr.21, parter – spațiu comercial compus din
birou, hol și grup sanitar, SC=27,05 mp,
SU=24,25 – 82.114 lei
În fiecare zi lucrătoare de miercuri și luni, la
ora 10.

Garanția de participare la licitație – 10% din
valoarea de pornire. 
Prețurile de vânzare anunțate nu conțin TVA,
urmând ca în funcție de prevederile Codului
Fiscal să se adauge TVA la prețul de vânzare,
pentru fiecare caz în parte, dacă va fi cazul.
Solicităm persoanelor interesate de
cumpărarea bunurilor depunerea de oferte
pentru cumpărarea acestora. Ofertele vor fi
depuse la lichidatorul judiciar.
În perioada 26.12.2016 – 04.01.2017
licitațiile se suspendă, pentru efectuarea con-
cediului de odihna.
Informații suplimentare– tel.0745545862.
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Parlamentarii se schimbă,
preţurile... NU!

Anul trecut cam tot pe
vremea asta am avut la bursă o
listă de meniu de la unul dintre
restaurantele de la Casa Poporu-
lui... Lumea a privit, s-a mirat şi
a oftat când a văzut că pe acolo
aleşii şi nu numai pot mânca o
supă şi cu un leu şi ceva bănuţi,
un borş de legume cu 2 lei sau
un spanac de post, fără ochiuri,
cu un leuţ şi câţiva bani...

ei bine, prietenul nos-
tru din Bucureşti a revenit după
un an la aceeaşi masă  şi a con-

statat că pe la Casa Poporului s-
au mai schimbat parlamentarii,
dar beneficiile la restaurant au
rămas aceleaşi. Adică, ciolanul
un pic cam afumat e ridicol de
ieftin pe la 3 lei porţia, o
limbă...cu măsline pe la 5 lei, iar
o delicatesse, un fileu de şalău la
10 lei...ia încercaţi ceva asemă-
nător la un restaurant din săt-
mar. Şi meniul zilei iese mai
scump ca şi un meniu  parla-
mentar la Casa Poporului...
Poftă mare!

VREMEA AZI 

8

8

Curs valutar

8 10%  șanse de precipitaţii

maxima: -3°C         minima: -6°C
Vânt N și variabil

3 3
3

EURO               4.4920

USD                   4.2161

100 Forinţi       1.4573

un tip la un bar, mort de beat,
cu paharul in fata, plangea de
rupea pamantul. 
Vazandu-l asa de dezamagit,
barmanul il intreaba:
- dar ce s-a intamplat?

- Pai, acum trei luni, a murit
mama si mi-a lasat $10.000…
- Condoleantele mele…
- Acum doua luni, a murit tata
si mi-a lasat $25.000…
- imi pare rau, domnule, foarte
rau…
- Luna trecuta a murit frate-
meu si mi-a lasat $50.000…

- Vai, trei per-
soane dragi, in
asa scurt timp…
- si luna asta nu
mai pica nimic…
nimic… fir-ar sa
fie… 

Rubrica lu’ Ioniţă

soții George și Ligia
Balog s-au întors la satu mare,
unde sunt internați la spitalul
Județean, după intervențiile
chirurgicale suferite la Cluj. starea
lor de sănătate se ameliorează, iar
cei doi soți se află pe un drum
bun. 

surprinde, într-o oare-
care măsură, mesajul transmis pe
facebook de Ligia Balog, care se
pare că este puternic afectată de
pierderea celor doi copii. Aflându-
se pe patul de spital, aceasta a po-

stat pe contul său un mesaj halu-
cinant.  ”mereu vom fi împreună
ca o familie binecuvântată ce am
fost și vom fi în continuare chiar
dacă voi ați plecat de lângă noi. Vă
iubim mult copilașii noștri și sun-
tem fericiţi că am putut să ne
bucurăm de voi. dar nu mai este
mult și vom fi împreună și nu ne
vom mai despărți niciodată”. 

Cu câteva zile mai de-
vreme, Ligia Balog a postat, tot pe
contul ei de pe facebook, un
mesaj asemănător. 

Soții Balog au revenit la Satu Mare
8 mesaj sfâşietor postat pe facebook  de mamă de pe patul de spital

iNediT

Deținuții au dat o lecție de umanitate  
8 Aceștia au ajutat mai multe familii aflate în nevoie

Aşa cum s-a obişnuit în
fiecare an, deţinuţii din cadrul Pe-
nitenciarului satu mare au venit
în sprijinul persoanelor defavori-
zate. Trei familii cu o situaţie ma-
terială precară au fost vizitate de
către deţinuţii încarceraţi în uni-
tatea sătmăreană. 

s-au achiziţionat pachete
care conţineau atât produse de
igienă personală, cât şi alimente,
jucării şi rechizite.  Aceştia au dat
dovadă de implicare totală, expri-
mându-şi sentimentele şi dorinţa
de a face bine. Au dorit să ajute
necondiţionat, arătând compa-
siune, altruism, empatie, dovedind
că nu doar în libertate se pot face

fapte bune. În momentul expune-
rii în faţa deţinuţilor a intenţiei ca-
ritabile, aceştia şi-au manifestat
dorinţa de a se implica într-un
număr neaşteptat de mare, indife-
rent de condiţia lor socială. Acest
lucru a făcut posibil să fie spriji-
nite trei familii nevoiaşe. 

În cazul a două dintre fa-
milii, copiii sunt orfani, crescuţi
de bunică, respectiv de tată. Cel
de-al treilea caz umanitar se con-
fruntă cu problema locuinţei, ac-
centuată fiind de numărul crescut
de membri (10 copii minori şi pă-
rinţii acestora).Beneficiarii au fost
profund impresionaţi de aceste
gesturi, cu atât mai mult cu cât nu

se aşteptau să vină din partea deţi-
nuţilor. 

Cu toate că aceştia sunt
consideraţi partea negativă a so-
cietăţii,  prin fapta lor au dat un
exemplu pentru mulţi dintre noi.  

Cristian Stan

Gaby’s models Agency satu
mare organizează un cas-
ting pentru a selecta mo-

dele. La casting pot participa doar
fetele care au cel puțin 1,72 m
înălțime. Acestea trebuie să trimită
două fotografii și dimensiunile la
adresa de mail
officegmasm@gmail.com Pozele
trebuie să fie naturale, fără ma-
chiaj. frumoasele sătmarului care
vor să devină modele pot trimite
fotografiile până pe data de 28 fe-
bruarie.

managerul Gaby’s models
Agency satu mare, Gabriella szele-
nyi, a declarat că sunt căutate fetele
cu trăsături frumoase, naturale. 

”modelele trebuie să
aibă, totodată, o piele cât mai des-
chisă la culoare şi trebuie să evite
expunerea la soare. manichiura în-
grijită, dar naturală, sprâncenele
îngrijite, dar nu extrem de subţiri,

şi părul lung. Înălţimea potrivită
nu este însă de ajuns. Greutatea
este şi ea extrem de importantă. ea
diferă de statura fiecărei persoane
şi trebuie să respecte un anumit ra-
port înălţime/greutate. Nu agen-
ţiile de modelling sunt cele care au
aceste exigenţe, ci cei din industria

modei”, a mai precizat Gabriella
szelenyi.

fetele selectate vor fi in-
vitate la o ședință foto. La acest
casting on-line pot participa toate
fetele cu vârste cuprinse între 14 și
25 de ani, dacă îndeplinesc
condițiile mai sus menționate.

Ce-i frumos...

Casting pentru modele
la Satu Mare
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